Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/3

PLE

Ordinària

Data

3 / de juny / 2020

Durada

Des de les 18:05 fins a les 22:50 hores

Lloc

SALA D'ACTES CASA DE LA VILA DE L' HOSPITALET DE L'INFANT

Presidida per

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

Secretari

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN

DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

40914565A

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

SÍ

39864814H

ASSUMPCIÓ CASTELLVÍ AUVÍ

SÍ

39876612V

BELEN LAVILLA VIDAL

SÍ

48273403Z

DIEGO GARCÍA VERA

SÍ

75706355S

ELIDIA LOPEZ REDONDO

SÍ

39898404M

ESMERALDA SALADIÉ BARROSO

SÍ

39841785N

FREDERIC ESCODA GIL

SÍ

39869283W

GUADALUPE CAPELLA CASTELLVÍ

SÍ

39875804Z

MARIA JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ

SÍ

39883261L

NÚRIA ORTIZ SANCHEZ

SÍ

39873608A

SERGI SALADIÉ GIL

SÍ

24414442B

SILVIA PUJOL GARCIA

SÍ

33980696J

TOMAS DÍAZ CRUCERA

SÍ

29198530F

VICENTE VAYA MORTE

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, procedint
a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
A) PART RESOLUTIVA
1.-Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

S' aprova l'acta de la sessió anterior amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de
la FIC, 1 d'ERC, 1 de C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que
legalment el componen i amb l´abstenció del Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP, que
manifesta:
"Segons el punt 1 de l’article 85 del RD 2568/1986 el Ple s’ha de celebrar a la seu de la Corporació que
legalment consta a Vandellòs, excepte supòsits de causa major.
Als dos primers plens ordinaris de la legislatura vam portar una proposta per celebrar plens rotatoris per

ACTA DEL PLE

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 30/07/2020
HASH: 2ec44cbe6ee83ff5c82220de105c79b5

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de
convocatòria
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M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 30/07/2020
HASH: feec2a99892b417b9b1e886da54c0d6b

ACTA

tots els nuclis de població, i per votar-hi en contra l’equip de Govern ens recordàveu aquest precepte
legal.
Tot i que aquest Ple s’hauria de celebrar a Vandellòs (en fase 2 les reunions estan permeses de 15
persones: 13 regidores + Secretària + Interventor, legalment ja podríem constituir el plenari), i com dijous
passat ja vam celebrar-hi les comissions, ens alegra enormement que el Ple se celebri a Hospitalet. I eh
que aquí ningú dirà res que això que fem avui és al·legal? Justament això és el que demanàvem, i
demanem, quan reivindiquem el dret de tots els nuclis del municipi a celebrar plenaris. I el nostre deure,
quan la llei és injusta i mentre no en fem una de nova, és el d’explorar els límits legals per possibilitar la
major radicalitat democràtica possible.
Això que avui fem de manera excepcional sota la pàtina de l’estat d’emergència, hem de convertir-ho en
la nova normalitat democràtica del funcionament institucional de l’Ajuntament

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
2.-Expedient 1197/2020.Estudi i aprovació, si procedeix, de la modificació dels estatuts del
Patronat de la Llar d'Infants.

El Regidor Sergi Saladié fa la següent explicació de vot:"A la junta del patronat de fa dues setmanes ja
vam votar a favor d’aquesta proposta, ja que es una modificació que entenem dota de més autonomia a
la gestió econòmica del Patronat, que és on hi ha els representants implicats en el dia a dia d’allò que
representa el Patronat. I encara que no tots els Grups Municipals estem representants a tots els
Patronats, igualment la majoria dels ingressos dels seus pressupostos prové de l’Ajuntament, el que
vulguem proposar els Grups Municipals ja es debati vota quan es tramiten els pressupostos"
Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 d'abril de 2020.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels tretze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC,
1 de la CUP, 1 de C's i 1 del PP) que legalment el componen, ACORDA:
Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Patronat municipal de la Llar d´Infants concretament al
seu article 23 apartat j) que passarà a dir:
"j) aprovar i tramitar el pressupost del patronat, les modificacions pressupostàries i la liquidació dels
comptes, sense perjudici de donar compte al Plenari de la Corporació, com òrgan tutelar del patronat..
Segon.- Exposar a públic pel termini de 30 dies hàbils aquesta modificació al Butlletí oficial de la
Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de presentació de
reclamacions i/o al.legacions, d'acord amb el el que disposa l’article 201 del Decret 179/95, de 13 de juny,
pel que s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.Exhaurit el termini atorgat
sense haver-se presentat cap al.legació s’entendrà aprovat definitivament l’esmentada modificació sense
necessitat d’ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra de la mateixa.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Tècnic d'Ensenyament, al Departament de Serveis Econòmics.

3.-Expedient 1199/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la modificació dels estatuts del
Patronat municipal de l'escola de música
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

La Regidora Núria Ortiz fa explicació de la proposta de la Junta de Patronat de 21 de maig de 2020 de la
modificació dels Estatuts del Patronat municipal de l'Escola de música pel que fa al seu article 26è a
l'apartat h), on s´hauria de modificar i es proposa el següent redactat:
h) aprovar i tramitar el pressupost del patronat , les modificacions pressupostàries i la liquidació de

ACTA DEL PLE

La Regidora Núria Ortiz fa explicació seguent: “Com es va explicar als patronats i a les comissions, per
consell dels departaments de secretaria i d’intervenció, al article 23è, apartat J dels Estatuts de la Llar
d’infant, s’ha afeixi’t el següent text literal: “j) aprovar i tramitar el pressupost del patronat, les
modificacions pressupostàries i la liquidació de comptes, sense perjudici de donar compte al plenari de la
corporació, com a òrgan tutelar del patronat”.

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

comptes , sense perjudici de donar compte al plenari de la corporació, com òrgan tutelar del patronat "
El Regidor Sergi Saladié fa la següent explicació de vot:"A la junta del patronat de fa dues setmanes ja
vam votar a favor d’aquesta proposta, ja que es una modificació que entenem dota de més autonomia a la
gestió econòmica del Patronat, que és on hi ha els representants implicats en el dia a dia d’allò que
representa el Patronat. I encara que no tots els Grups Municipals estem representants a tots els
Patronats, igualment la majoria dels ingressos dels seus pressupostos prové de l’Ajuntament, el que
vulguem proposar els Grups Municipals ja es debati vota quan es tramiten els pressupostos"
Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 d'abril de 2020.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels tretze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC,
1 de la CUP, 1 de C's i 1 del PP) que legalment el componen, ACORDA:

4.-Expedient 1565/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació parcial de
l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de
domini públic, en ordre a derogarde manera transitòria la taxa d'ocupació de la via pública per
taules i cadires durant l'exercici de 2020
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/
Assentiment

Per la Regidora Ma José Gómez es fa l'explicació de la modificació d'aquesta ordenança,:”L’estat
d’alarma decretat el 14 de març en tot el territori espanyol a fi d’afrontar la crisi sanitària provocada per la
pandèmia del Covid-19, ha provocat perjudicis a molts sectors econòmics entre els quals figura els que
inclouen els serveis de bars i restaurants
que primer van estar afectats pel cessament de la seva activitat,
i posteriorment durant el procès de desescalada , amb nous requeriments de seguretat sanitària entre
els quals figura
-la separació de taules per mantenir la distància de seguretat
-i la limitació al 50% de les taules permeses a l’aire lliure en les fases 1 i 2
Conscients que aquestes restriccions alteren de manera important l’equilibri econòmic i financer de
l’explotació dels serveis de bars i restaurans, i per tant, que podrien afectar
-a la reincorporació de treballadors afectats pels ERTOS o
-a la contractació de treballadors de temporada, o inclús
-a replantejar-se la reobertura de l’activitat.
Per tant, amb la finalitat de continuar amb la implantació de mesures per reactivar l’activitat econòmica i
pal·liar els efectes negatius derivats de la pandèmia del Covid-19
Considerem justificat i necessari la suspensió del cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública amb
taules, cadires amb finalitat lucrativa durant tot l’exercici 2020.
Per aquest motiu, proposem al ple la modificació parcial de l’ordenaça fiscal que regula l’esmentada taxa
per tal de derogar-la parcialment.”
La Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT fa la següent explicació de vot:”Nosaltres
estem a favor d’eliminar aquests pagaments aquests més o menys 7.000€ que es recapten d’aquesta
taxa no fan pujar ni baixar el pressupost del nostre Ajuntament i ara el que cal és afavorir al màxim als
nostres comerciants, restauradors, bars i tot tipus d’emprenedors.
Tal i com vàrem demanar a les comissions informatives també preguem que a part de no cobrar la taxa
també deixeu ampliar l’espai de les terrasses a cost zero, així podrán disposar de més taules per ocupar i
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Tercer.- Comunicar aquest acord al Tècnic d'Ensenyament, al Departament de Serveis Econòmics.

ACTA DEL PLE

Segon.- Exposar a públic pel termini de 30 dies hàbils aquesta modificació al Butlletí oficial de la
Provínicia de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de presentació de
reclamacions i/o al.legacions, d'acord amb el el que disposa l’article 201 del Decret 179/95, de 13 de juny,
pel que s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.Exhaurit el termini atorgat sense
haver-se presentat cap al.legació s’entendrà aprovat definitivament l’esmentada modificació sense
necessitat d’ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra de la mateixa.

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Patronat municipal de la Llar d´Infants concretament al
seu article 26 apartat h) que passarà a dir:
h) aprovar i tramitar el pressupost del patronat , les modificacions pressupostàries i la liquidació de
comptes , sense perjudici de donar compte al plenari de la corporació, com òrgan tutelar del patronat "

per tant esperem que més ingressos per poder compensar aquests mesos de tancament per la
pandèmia."
El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP fa la següent explicació de vot: “Com es va
comentar per part d’Intervenció a la Comissió, el 2019 l’Ajuntament va ingressar 7.253€ pel concepte de
taxes de terrasses. Tot i que és una quantitat modesta per a totes les parts, ingressos de l’Ajuntament i
despeses de bars i restaurants, en època de crisi tota ajuda és benvinguda."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 d'abril de 2020
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels tretze membres (6 del PSC, 2 de JxCat, 1 de la FIC, 1 d'ERC, 1
de la CUP, 1 de C's i 1 del PP).APROVA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació parcial de l'ordenança fiscal núm 6, reguladora de la taxa per
utilització o aprofitament especial de domini públic en ordre a derogar de manera transitòria la taxa
d'ocupació de la via pública amb taules i cadires durant l'exercici de 2020.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 1, Abstencions:
1, Absents: 0

El Regidor Frederic Escoda explica que l’objectiu central d’aquesta modificació de crèdit és ajudar al
teixit productiu local per poder afrontar en les millors condicions la crisi social i econòmica que ens està
començant a afectar.
Fonamentalment tenim 3 grans apartats:
- Partides que s´han minoritzat: 388.549,88 euros, encara que hi ha partides que no es poden tocar
perquè anteriorment ja s´han modificat, per exemple, festes o activitats culturals
- Partides que s´augmenten: son per tenir més recursos, per l´adquisició d´EPIS i sobretot per ajuts
socials, obres que s´avancen en el temps, per ajudar a que l´empresari local tingui més oportunitats (per
exemple: obres de carrer o el carril bici a els Corralets) o també mesures d’eficiència energètica.
Tot i així, aquestes dades són provisionals, l´estat d’alarma no s’ha acabat i partides de manteniments o
consums no han estat modificades per atendre pagaments no sobrevinguts.
Hi ha un equilibri entre deure i haver. De romanent incorporen dos partides: 200.000 (granja i 350.000
que s’explicarà al punt 27
Vista la documentació obrant a l'expedient (proposta del Regidor, memòria de l'Alcaldia i altres).
Vist l´informe emès per l´Interventor que literalment estableix:
“Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en l'article 213 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març i desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article
4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent
INFORME

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

5.-Expedient 1353/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit 3/2020
de l'Ajuntament, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit
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Tercer.- Contra la publicació de l'acord d'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contencios
administratiu davant de la Sala contenciosadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de l'aprovació definitiva, d'acord
amb el que disposa l'article 112 de la Llei 39/2015, de l'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques i els articles 10.2 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosaadministrativa del 13 de juliol de 1998.

ACTA DEL PLE

Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils comptats des del
següent a la publicació edictal al Butlletí oficial de la Província de Tarragona als efectes de reclamacions i/
o suggeriments, així com al Tauler d’Edictes de la Corporació. Exhaurit l'esmentat termini sense haver-se
presentat cap tipus de reclamació s' entendrà aprovadea definitivament la modificació d’aquesta
ordenança sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra del text d'aquesta
modificació parcial.

PRIMER.- Les modificacions pressupostàries són els canvis en quantia, finalitat o temporalitat dels
crèdits inicialment aprovats als pressupostos de les entitats locals.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 34 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, les modificacions de crèdit que podran ser realitzades als
pressupostos de despeses de l'Entitat i dels seus Organismes autònoms són els següents:








Crèdits extraordinaris.
Suplements de crèdits
Ampliacions de crèdit.
Transferències de crèdit.
Generació de crèdits per ingressos.
Incorporació de romanents de crèdit.
Baixes per anul·lació.

SEGON.- La legislació aplicable és la següent:

QUART.-De conformitat amb el que es disposa en l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, i article 35 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, davant l'existència de despeses inexistents en el pressupost vigent o que no
poden demorar-se fins a l'exercici següent pels quals el crèdit consignat al Pressupost vigent de la
Corporació és insuficient o no ampliable, amb data 15/05/2020 es va incoar per part del President de
l'entitat local expedient de modificació de crèdits.
La Memòria d'Alcaldia adjunta a l'expedient, justifica la necessitat de la mesura acreditant el caràcter
determinat de la despesa a realitzar, i la insuficiència o no ampliabilidad del crèdit destinat a aquestes
finalitats específiques en l'estat de despeses.
Així les coses, les despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i, que compleixen amb
els requisits exigits en
l'article 37.2 apartats a) i b) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, són els següents:
Pressupo
st de
Despeses
:XDEPART
AMENT

Org

Prog

Econom.

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT
DEFINITIU

POLICIA

32

132

62500

INVERSIÓ
MOBILIARI

10.250,00 €

15.000,00 €

25.250,00 €

POLICIA

32

132

22103

COMBUSTIBL
E VEHICLES

0,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

POLICIA

32

132

21300

ÚTILS I
EINES

3.200,00 €

3.000,00 €

6.200,00 €

32

132

62900

ALTRES
INVERSIONS

0,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

IMPORT
SUPLEMENT/C.EXT
RAORDINARI

CRÈDIT DFINITIU
POSTERIOR
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TERCER.- L'expedient que es proposa per a la seva aprovació versa sobre una modificació del
Pressupost vigent mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit per un import total de 965.673,91
euros.

ACTA DEL PLE

L’article 37.2, apartats a) i b) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupost.

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

L'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març

MEDI
AMBIENT

16

163

22799

14.150,28 €

35.000,00 €

49.150,28 €

62300

COMPRA
MAQUINARIA

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

22.000,00 €

7.500,00 €

29.500,00 €

MEDI
AMBIENT

16

163

22799

TREBALL
EMPRESES I
PROFESIONA
LS

MEDI
AMBIENT

16

170

22699

ALTRES
DESPESES

2.747,38 €

1.000,00 €

3.747,38 €

OBRES I
SERVEIS

40

920

22110

PRODUCTES
DE NETEJA

1.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

2.000,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

41.500,00 €

3.344,50 €

44.844,50 €

0,00 €

350.000,00 €

350.000,00 €

0,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

0,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

329.314,35
€

28.267,49 €

357.581,84 €

62300

INVERSIÓ
CALDERA
BIOMASSA
VANDELLÒS

0,00 €

31.132,42 €

31.132,42 €

0,00 €

43.729,50 €

43.729,50 €

9.000,00 €

3.000,00 €

12.000,00 €

OBRES I
SERVEIS

40

442

22799

SERVEIS
SOCIALS

12

231

46500

22

433

48003

22

433

62200

DESENV.
EMPRESA
RIAL
DESENV.
EMPRESA
RIAL
ESPORTS

13

342

61902

ESPORTS

13

342

61900
(04)

MEDI
AMBIENT

16

172

TREBALL
EMPRESES I
PROFESIONA
LS
APORTACION
S CONSELL
COMARCAL
SUBVENCIÓ
TEIXIT
PRODUCTIU
INVERSIÓ
EDIFICI
INVERSIÓ
ZONA
ESPORTIVA
HOSPITALET
INVERSIÓ
ZONA
ESPORTIVA
(PISCINA
MASRIUDOM
S)

MEDI
AMBIENT

16

172

62302

INVERSIÓ
CALDERA
BIOMASSA
CENTRE DE
DIA I
RESIDÈNCIA

MEDI
AMBIENT

16

172
1

48000

SUBVENCIÓ
ADF

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

920

Codi Validació: 4ZGYTENLQK5RYRYTR555T69KP | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 57

31

TRABALLS
EMPRESES I
PROFESSION
ALS

ACTA DEL PLE

ADMINIST
RACIÓ

341

48005

CONVENI
PENYA
BARÇA

OBRES I
SERVEIS

40

1532

61900

INVERSIÓ
CARRERS

OBRES I
SERVEIS

40

1532

61902

INV. CARRIL
BICI
CORRALETS

SERVEIS
SOCIALS

12

231

48000

ATENCIONS
BENÈFIQUES
I ASSIT.

0,00 €

4.700,00 €

4.700,00 €

80.000,00 €

50.000,00 €

130.000,00 €

0,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

29.000,00 €

60.000,00 €

89.000,00 €

Baixes en concepte de despeses:
IMPORT
BAIXES

APLICACIÓ
BAIXA

DESCRIPCIÓ

1.650,00 €

21/4311/22706

estudis i treballs tècnics

2.000,00 €

16/163/22700

servei de neteja de contenidors

7.500,00 €

16/163/22700

servei de neteja de contenidors

1.000,00 €

16/163/22700

servei de neteja de contenidors

15.680,00 €

16/163/22700

servei de neteja de contenidors

9.000,00 €

15/326/22700

SERVEI NETEJA UNED

33.590,47 €

14/334/22610

FESTIVAL GUITARRA

3.000,00 €

14/334/48000

APORTACIÓ ENTITATS

7.000,00 €

14/334/22709

SERVEI MANTENIMENT

6.000,00 €

17/337/22609

ACTIVITATS

ACTA DEL PLE

CINQUÈ.- Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals,aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com
l'article 36.1 del Reial decret 500/1990, amb baixes de crèdits d’altres aplicacions i amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria, d'acord amb el següent detall:
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ESPORTS

28.267,49 €

12/231/22706

SERVEIS TÈCNICS PROJECTE RESIDÈNCIA HOSPITALET

31.132,42 €

13/342/22706

SERVEIS TÈCNICS PROJECTE NOU EQUIPAMENT ESPORTIU
CAMP DE FUTBOL

43.729,50 €

13/342/22706

SERVEIS TÈCNICS PROJECTE NOU EQUIPAMENT ESPORTIU
CAMP DE FUTBOL

5.000,00 €

13/341/48000

APORTACIÓ ENTITATS ESPORTIVES

3.000,00 €

13/341/48001

CONVENI CENTRE EXCUSIONISTA SERRES DE MESTRAL

5.000,00 €

13/342/61900

INV. ZONA ESPORTIVA MASBOQUERA I MASRIUDOMS

4.000,00 €

13/342/61904

INV. ZONA ESPORTIVA REMULLÀ

45.000,00 €

13/342/62200

INV. ZONA ESPORTIVA VANDELLÒS

15.000,00 €

20/432/22711

FESTIVALS

18.000,00 €

20/432/22609

ACTIVITATS DINAMITZACIÓ

10.000,00 €

40/450/22103

COMBUSTIBLE VEHICLES

15.000,00 €

41/1522/48000

SUBVENCIÓ CONTRUCCIONS

30.000,00 €

40/161/47200

LIQUIDACIÓ CONCESSIÓ AIGUA
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20/338/48003

ACTA DEL PLE

3.000,00 €

3.000,00 €

16/312/22701

SERVEI SEGURETAT

5.000,00 €

15/326/22609

ACTIVITATS

7.000,00 €

15/326/46500

APORTACIONS CONSELL COMARCAL

8.000,00 €

15/326/46700

CONVENI CNL

3.000,00 €

14/3321/22609

ALTRES DESPESES

3.000,00 €

14/333/62300

INVERSIONS INSTRUMENTS

7.000,00 €

14/334/22602

PUBLICITAT I PUBLICACIONS

5.000,00 €

13/341/48000
(02)

SUBVENCIÓ CURSES MUNTANYA

388.549,88 €
Estat d'ingressos
BAIXES ALTRES APLICACIONS
ROMANENT DE TRESORERIA

388.549,88 €
577.124,03 €

TOTAL 965.673,91 €
SISÈ .-D'acord amb els informes emesos pels responsables de les àrees corresponents, les anul·lacions
o les baixes de crèdits no compromesos que es proposen en el present expedient, poden dur-se a
terme sense pertorbar el funcionament dels respectius serveis.
SETÈ .-L'import del romanent líquid de Tresoreria de lliure disposició a nivell consolidat deduït de la
liquidació de l'exercici de 2019 ascendeix a la quantitat de 5.458.015,75 €, un cop disposat d'aquest per
al finançament d'expedients de modificació de crèdits anteriors a la present modificació, per la qual cosa
resulta suficient per al finançament de la present modificació la qual suposa un total de 965.673,91 €.
SETÈ.- Que la modificació pressupostària, està estructurada i adaptada al previst en l'Ordre EHA
3565/2008, de 3 de desembre de 2008, per la qual s'aprova l'estructura dels Pressupostos de les
Entitats Locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
Tal com queda reflectit, l'aplicació pressupostària s'ha definit, almenys, per la conjunció de les
classificacions per programes i econòmica, en
l'àmbit de grups de programes i concepte,
respectivament.
Així mateix i de conformitat amb el que es disposa a les bases d'execució del Pressupost, en els crèdits
de l'estat de despeses i respecte a la Classificació per Programes, el nivell de vinculació jurídica és, com
a mínim, en l'àmbit d'Àrea de Despesa (nivell de Grup de Programa), i respecte a la Classificació
econòmica és, com a mínim, el de Capítol, complint el previst en l'article 23 del Reial decret 500/1990
per als nivells de vinculació.
VUITÈ.- Així mateix i, de conformitat amb la normativa vigent en matèria pressupostària, el pressupost
està sotmès a unes regles bàsiques que determinen el seu contingut, àmbit temporal així com
determinats aspectes d'aquest, els anomenats principis pressupostaris.
Tal com es desprèn d'aquest informe així com de la documentació que obra en expedient, entre els citats
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16/311/22700

ACTA DEL PLE

5.000,00 €

principis, que es compleixen íntegrament, caldria destacar els següents:
El principi d'universalitat, doncs el pressupost ha de recollir la totalitat dels ingressos i dels gats de
l'entitat.
El principi de pressupost brut en el seu vessant comptable del principi d'universalitat, doncs les
aplicacions pressupostàries apareixen pel seu valor brut, sense minoracions.
El principi d'unitat pressupostària doncs tota l'activitat de l'entitat queda recollida en un únic estat
d'ingressos i despeses.
El principi d'anualitat, doncs el pressupost es refereix a l'any natural.
El principi d'equilibri i anivellament pressupostari, doncs les despeses pressupostàries financen als
ingressos públics, sense existir dèficit inicial, finançant els ingressos corrents la totalitat de les despeses
d’aquesta mateixa naturalesa segons el detall següent:
a)
Equilibri Pressupostari Consolidat:
12.486.210,16 €
150.000,00 €
2.302.901,83 €
2.863.401,55 €
162.110,09 €
0,00 €
353.307,28 €
3.384.075,70 €
0,00 €

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

7.551.730,38 €
7.176.586,52 €
18.181,60 €
2.904.730,56 €
0,00 €
3.937.080,22 €
3.200,00 €
25.000,00 €
85.497,33 €

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

21.702.006,61 €

TOTAL

21.702.006,61 €

Anivellament Pressupostari Consolidat:

anivellament
Ajuntament
P.M. Llar d'Infants
P.M. Escola de Música
P.M. Mitjans Comunicació
IDETSA
consolidat

81.717,37 €
-9.704,40 €
3.432,47 €
9.501,80 €
142.950,00 €
227.897,24 €

El principi de Desafectació, doncs els ingressos es destinen a finançar la totalitat de les despeses, sense
que, en general, es vinculin determinats despeses a determinats ingressos, excepte en el cas
d'ingressos específics afectats finalitats determinades.
Sent el resultat del control permanent previ de l'expedient: Favorable”
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT i diu: “Normalment en les
modificacions de crèdit ens abstenim o votem en contra però aquest cop el nostre vot será afirmatiu. I
será afirmatiu perquè moltes de les coses que es modifiquen tenen relació amb la COVID-19 o temes
com la compra definitiva de la granja de la plaça Catalunya que per molts motius és una necessitat per
Vandellòs que finalment pugui desaparèixer aquesta granja. I de pas si poden expliqui’ns l’ús i quin
projecte es té previst per aquest espai.
El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifest: Aquesta modificació per la que
s’habilita un suplement de crèdit de 965.673,91€ conté tres qüestions substancials:
a.
350.000€ per a subvenció del teixit productiu, al que més endavant ens hi referirem, i que
d’entrada compartim, i justificaria un vot favorable a aquesta proposta.
b.
50.000€ que es desvien d’inversions en instal·lacions esportives a Vandellòs, Masboquera i
Masriudoms, que van a parar a Hospitalet. Segons l’equip de Govern és un error dels pressupostos en
l’assignació d’una partida per una altra, però mirat l’expedient es comprova que les partides que
s’eliminen de Vandellòs, Masboquera i Masriudoms, son tres, no una. Per tant, son tres errors. Sospitós
que es tracti d’un error, no?
c.
200.000€ per la compra d’un edifici en ruïnes a Vandellòs. En plena emergència social
l’Ajuntament gastarà aquesta quantitat en satisfer uns particulars, quan aquests reiteradament han fet
cas omís de les indicacions de l’Ajuntament posant en risc la seguretat dels veïns pel manifest risc
d’ensorrament de l’edifici.

ACTA DEL PLE

b)

PRESSUPOST DE DESPESES
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CONSOLIDAT

Al ple del setembre passat el nostre Grup Municipal, justament vam portar una proposta per
demanar l’inici dels procediments per a l’obertura d’un expedient d’expropiació forçosa d’aquest
edifici. No creiem que l’Ajuntament hagi de fer el paper de corredor de finques, sinó comportarse com un autèntic ens públic al servei de tots els veïns i veïnes.
Quin precedent sentarà l’Ajuntament? A partir d’ara qualsevol veí amb un edifici en ruïnes podrà
seguir el mateix procediment: deixar-lo en ruïnes, fes cas omís a l’Ajuntament, i demanar una
quantitat de diners per la venda de l’edifici.
Els ens públics tenen eines urbanístiques legals al seu servei per utilitzar-les per al bé comú.
Aquest equip de Govern ha decidit que davant de l’interès comú hi ha l’interès particular. I es
diuen d’esquerres.
Perquè no es pot barrejar una proposta d’ajuda al teixit productiu amb una proposta clarament contrària
a l’interés general, i menys en temps de crisi social i econòmica, votarem en contra d’aquesta proposta
de modificació de crèdit."

La Regidora Silvia Pujol del grup municipal del PP manifesta:”Nosaltres et donarem suport, i crec que
ja era hora que es solucionés el problema de la granja de Vandellos, ja que fa molts anys (que ...), i la
meva pregunta és que és farà amb aquest solar.
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.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de maig de 2020
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable d’onze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 d´ERC,1 de C's i
1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb
l’abstenció del membre de la FIC i amb el vot en contra del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit 3/2020 del pressupost municipal segons desglòs
referenciat.
Segon.- Sotmetre a informació pública l'esmentada aprovació inicial pel termini de 15 dies hàbils a partir
de l'endemà de la seva inserció edictal al Butlletí oficial de la província de Tarragona, així com als taulers
d´edictes de la Corproació. Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació
sentendrà 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.

6.-Expedient 1579/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el grup municipal
d'ERC per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat
pressupostària del món local
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0,
Abstencions: 1, Absents: 0

Per la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d’ERC es fa la següent explicació:

ACTA DEL PLE

Per la Regidora Elidia López del grup municipal de la FIC es manifesta:
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Per l' Alcalde es manifesta:”Només esmentar que és una situació que s’arrossega de fa massa anys i
suposa massa riscos a bens i a persones, Pel que fa a altres opcions i per l’experiència que tenim és
que demanar un enderroc al jutja és molt lent i al final l’ajuntament realitza l’enderroc però no es
recupera la despesa. Amb tot, i davant d’aquesta situació que s’està allargant excessivament s’ha optat
per aquesta opció de compra»

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d’ ERC manifestant: “l nostre grup també s
´abstindrà aquest cop per dos motius: perquè són mesures per pal.liar els efectes de la pandèmia i la
compra de la granja, una reivindicació llarga dels veïns i tot el patiment que han sofert.

En primer lloc voldríem explicar que el dia de les Comissions el nostre grup municipal va presentar una
primera moció amb aquest títol però com l´objectiu que teníem des d´ERC era que si puguéssin sumar la
majoria de grups municipals vam acceptar l´acord d´adoptar l´argumentari de l´Associació de municipis i
afegir el punt sisè de la nostra primera moció. Perquè en un tema tant important com aquest pensem que el
poder-la aprovar per una gran majoria del plenari és fonamental ja que hem d´evidenciar i fer palès la
reivindicació del món local.
Dit això,
Presentem aquesta proposta de resolució afegint-nos a la reivindicació que s´està duent a terme tant des de
la Federación de Municipios de l´Estat Espanyol com de l´Associació de municipis de Catalunya i des del
món local.
Els ajuntaments som els que estem més pròxims a la ciutadania i per tant agents clau en la gestió i la
coordinació de les mesures que se´n deriven d´aquesta pandèmia produïda per la COVID-19. Per tant, els
que patirem un altre cop la crisi econòmica que està esdevenint d´una forma més directa per la manca d
´autonomia local.
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Vista la Moció que presenta el grup municipal d’ERC del següent contingut:
«La crisi generada per la COVID-19 afecta a tota la nostra societat de forma estructural. Per aquest motiu,
des de totes les institucions i des de la societat civil s’estan fent propostes per afrontar la recuperació en els
propers mesos i anys. En l’àmbit dels ens locals, recentment s’ha consensuat un decàleg amb més de 55
mesures que abasta pràcticament tots els àmbits que ens han de permetre enfocar l’endemà de la crisi
sanitària de la COVID-19. Al marge de mesures macroeconòmiques i de decisions de finançament que
depenen de la Unió Europea, els municipis estem convençuts que les polítiques de proximitat seran decisives
per afrontar una recuperació ràpida tant des de la vessant social com des de l’econòmica. En aquest sentit, el
finançament europeu, flexibilitzar els objectius d’endeutament i d’altres mesures macroeconòmiques
contribuiran també a aquesta finalitat. Tot i això, la primera mesura que s’hauria de prendre per a iniciar
aquesta recuperació de manera efectiva, i des de baix a dalt, és que les administracions locals puguin
prendre decisions jurídiques i econòmiques en el marc de les seves competències. Poder disposar de
finançament, de liquiditat, flexibilitzar la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària, conjuntament amb
mesures per a la contractació pública i de personal per part de l’administració local, beneficiarà a la societat.
Des de l’àmbit local es poden impulsar iniciatives de proximitat, enxarxant una societat que necessita més
que mai aquesta intervenció pública conjuntament amb l’impuls del propi teixit social i de les empreses.
Considerant que els ens locals són els qui millor han complert els objectius de la llei d’estabilitat financera, és
just que puguin disposar dels seus propis recursos. I els qui no hagin generat superàvit o romanents, han de
poder disposar també de mesures econòmiques que garanteixin que els projectes de recuperació es podran
impulsar a tot el país per tal que cap ciutadà es quedi enrere independentment del municipi on viu. Des del
Govern de l’Estat s’ha pres alguna iniciativa en aquest sentit per a poder disposar d’una petita part del
superàvit, i s’ha manifestat la voluntat de seguir en aquesta línia, però ens cal més celeritat per no fer que la
situació es deteriori encara més
Per aquests motius, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de l'Ajuntament
l'aprovació de la següent resolució per demanar que es prenguin les següents mesures per part del Govern
de l’Estat:
PRIMER.- Modificar la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera. La modificació
ha de permetre que els Ajuntaments puguin disposar de la totalitat del superàvit generat l’any 2019 i els
romanents dels anys anteriors. SEGON.- Flexibilitzar la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària. A més,
aquells Ajuntaments que han d’aplicar o estiguin aplicant plans d’ajustament econòmics, financers o de
sanejament, han de poder accedir a liquiditat i finançament mentre duri la situació de crisi. TERCER.Flexibilitzar les mesures de contractació pública, per dotar de major agilitat i capacitat per impulsar les
mesures de reactivació socioeconòmica. Cal també flexibilitzar la gestió i contractació de personal dels ens
locals, amb mesures per facilitar i incentivar les jubilacions anticipades que facilitin noves contractacions en
sectors necessaris per afrontar la reactivació. QUART.- Que l’única limitació per a la destinació dels recursos

ACTA DEL PLE

Ara és molt necessari poder reorientar la política d´austeritat recollida en l´actual llei, més encara davant l
´anunci de la Comissió Europea d´activar la clàusula de salvaguarda, que en la pràctica suposa la congelació
de les regles fiscals amb l´objectiu d´incrementar la despesa pública. Aquesta decisió ha de tenir la
corresponent transposició a la normativa estatal, que és el que es demanem.
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Els acords que es demanen en la proposta que presentem es demanar al Congrés i al Senat la modificació
urgent de la llei d´estabilitat pressupostària i sostenibilitat que es va fer arran de la crisi del 2008 i que limita la
capacitat d´actuació dels ajuntaments, el que es vol es que es permeti que els ajuntaments puguin disposar
lliurement dels seus estalvis i no ho hagin de destinar el superàvit a reduir deute.

propis sigui que s’hagin de destinar a despeses i projectes vinculats a la recuperació socioeconòmica dels
nostres municipis i de la nostra societat. CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels
Diputats, i a la mesa del Senat, i a les entitats municipals.
ntervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municpal de la CUP manifestant:

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC que manifesta: «no podem entendre com pot
ser que en un ple com aquest puguin passar diferents mocions i propostes motiu per no votar a favor també
la de la CUP que pràcticament es la mateixa.
Com el cas d’aquesta totes mol similars i que no s’hagui pugui consensuar que tots volem aprovar i que no
haguin pogut consensuar entre el diferents grups municipals votarem aquesta a favor però no trobem aquesta
moció i en altres tenim la mateixa impressió moltes mocions similars de caràcter social i sanitari i molt poques
que es podran aprovar perquè l’ important és més el minut de glòria que no la seva finalitat que hauria de ser
consensuar les mocions i poder portar-les al parlament per la seva aprovació».

Pel Regidor Frederic Escoda pel grup municipal del PSC fa la següent explicació de vot:
«La nostra formació política sempre s´ha mostrat a favor de derogar la Llei de Racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local. Per això des de l’inici de la seva discussió parlamentària allà pel 2012.
De la mateixa manera, estem a favor d’aquesta moció perquè demana que les administracions locals puguin
disposar de finançament, de liquiditat, flexibilitzar la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària,
conjuntament amb mesures per a la contractació pública i de personal.
Més en aquells municipis, com el nostre, que no només no tenim deute, sinó que al llarg d’aquests darrers
anys hem estat capaços de no estirar més el braç que la màniga, per tenir un fons de maniobra en moments
de crisi com l’actual, o , sobretot, amb la voluntat d’afrontar amb milions condicions el futur.
Com dieu en la moció avui tenim propi de 10 milions d’euros, quan fa nou anys només en teníem 1 i teníem
un deute de 6 milions, amb bones condicions creditícies, però fent una simple resta hem passat de -5 a +9
milions.
I , perquè disposem d’aquest romanent? Doncs perquè hem tingut una acció prudent que ens ha permès anar
estalviant i ara en un context on baixaran els ingressos i pujaran les despeses, aquests diners els tenim a la

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT que manifesta:Moció genèrica que
ens vàren pasar a tots els partits des de ACM, pensem, tal i com vàrem dir a les comissions informatives, que
el més correcte era presentar-la conjuntament ja que no és exclusiva de ningú i sembla que estem fent
curses per qui presenta més mocions.
Votarem favorablement ja que el que volem és augmentar la capacitat pressupostària del nostre Ajuntament
mitjançant la flexibilització de les regles fiscals.
Però no té sentit presentar 2 propostes que defensen el mateix, si amb això no ens posem d’acord més val
que marxem cap a casa.
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Al que replica la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC:
«Lamentem que el GM de la CUP no es sumi a aquesta proposta al.legant motius de contingut, tant la moció
que presentem com la vostra si ens mirem els punts en detall venen a expressar el mateix. Per al nostre grup
municipal és més important sumar en un tema tant fonamental com aquest ja que davant la incipient crisi
econòmica que estem patint i que anirà en augment els pròxims mesos és essencial que els ajuntaments
puguin disposar del seu romanent per destinar-ho a projectes i despeses vinculades a la recuperació
socioeconòmica dels nostres municipis i de la nostra societat. I si en una proposta així no podem anar tots a
una... no sé en quina ho farem???”

ACTA DEL PLE

És similar a la proposta que el nostre Grup Municipal ha presentat i que es debatrà i votarà posteriorment.
A la Comissió es va acordar que tots els grups miraríem de trobar un punt d’acord per presentar una sola
proposta.
Des del nostre punt de vista, creiem que la nostra proposta és de consens i molt més acotada i concreta en
els tres objectius fonamentals si veritablement volem dotar de major autonomia financera als ajuntaments per
afrontar la crisi: 1. Derogació article 135; 2. Derogació LRSAL; i 3. Derogació Llei Estabilitat Pressupostària.
La proposta que presenta ERC, que és una còpia literal de la proposta genèrica de l'ACM és una proposta
amb demandes difuses i poc concretes sobre els preceptes legals a derogar. Només demana, en genèric,
modificar la LRSAL (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local), mentre que la que
presentem nosaltres demana explícitament: 1. Derogació article 135; 2. Derogació LRSAL (Llei Montoro); i 3.
Derogació Llei Estabilitat Pressupostària.
La nostra proposta va estar consensuada i presentada per tots els grups municipals de l’Ajuntament de
Tarragona, excepte el PP.

nostra disposició. Tot això, mantenint els serveis i la capacitat adquisitiva dels treballadors».
Vist el dictamen de la Comissió informativa de serveis interns del 28 d’abril de 2020
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d’ERC,
1 de C’s i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen,
ACORDA:
PRIMER.- Modificar la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera. La modificació
ha de permetre que els Ajuntaments puguin disposar de la totalitat del superàvit generat l’any 2019 i els
romanents dels anys anteriors.
SEGON.- Flexibilitzar la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària. A més, aquells Ajuntaments que han
d’aplicar o estiguin aplicant plans d’ajustament econòmics, financers o de sanejament, han de poder accedir
a liquiditat i finançament mentre duri la situació de crisi.

7.-Expedient 1640/2020. Estudi i aprovació, si procedeix de la Moció que presenta el grup
municipal d'ERC per la creació d'agents cívics municipals.
Desfavorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

Per la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d’ERC es manifesta:
“Primerament, també voldríem explicar que en el Ple de 21 de juny de 2018 el nostre grup municipal va
presentar una moció molt similar per a la creació de la figura dels agents cívics. Aquesta moció va ser
aprovada però a hores d´ara encara no s´ha executat per l´equip de govern.
Vist el context actual amb les noves necessitats originades a causa de la crisi sanitària hem cregut oportú
tornar a presentar la necessitat de la creació d´agents cívics. I més ara que comença l´estiu i
necessitarem que els nostres veïns i veïnes estiguin informats en el tema per exemple de la normativa
referent a les platges, distanciament social, mesures
d´higiene tant en els comerços, restaurants i espais públics....A més proposàvem que aquesta figura fos
seleccionada des del Pla d´Ocupació municipal, per tal d´afavorir la contractació de personades aturades
que puguin estar amb risc d´exclusió social.
Creiem que la figura de l´agent cívic en cap cas s´ha de contemplar com un repressor per als veïns i
veïnes del nostre municipi sinó com un conseller – educador.
Lamentem molt que des de l´equip de govern no s´hagi implementat aquesta moció que va ser aprovada
en l´anterior legislatura i seguint la norma no podem sotmetre a votació a aquesta proposta perquè ja està
aprovada i per tant l´hem de retirar.
Aquest fet també des de l´oposició ens fa qüestionar el fet de presentar propostes que s´aproven al Ple i
després no s´executen?? només és una reflexió en veu alta”
Per l’Alcalde es manifesta:”Aquesta moció es va plantejar en un altre context ara fa dos anys.
Concretament als excrements de gossos a la via pública.
En aquell moment, la nostra formació política es va abstenir perquè enteníem que el que es demanava en
la mateixa es podia inscriure en l’Ordenança de convivència ciutadana.
Avui ho continuem pensant i dient i per fer altres feines, disposem o disposarem d’altres col·lectius, però
ni seran “agents” ni cívics, que són termes una mica contradictoris entre que agent fa referència a una
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CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del Senat, i a les
entitats municipals.

ACTA DEL PLE

QUART.- Que l’única limitació per a la destinació dels recursos propis sigui que s’hagin de destinar a
despeses i projectes vinculats a la recuperació socioeconòmica dels nostres municipis i de la nostra societat.

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

TERCER.- Flexibilitzar les mesures de contractació pública, per dotar de major agilitat i capacitat per impulsar
les mesures de reactivació socioeconòmica. Cal també flexibilitzar la gestió i contractació de personal dels
ens locals, amb mesures per facilitar i incentivar les jubilacions anticipades que facilitin noves contractacions
en sectors necessaris per afrontar la reactivació.

persona encarregada de mantenir un determinat tipus d’ordre i cívics, si no ho som, ho hem de ser tots,
perquè l’espai públic és de tots i per compartir-lo.
Altra cosa són informadors de platja, dinamitzadors de carrer o figures similars com les que s’establiran
aquest estiu per ajudar a fer un ús adequat dels espais públics a causa de la pandèmia que vivim»
El Ple per unanimitat de tots els membres assistents, ACORDA, Retirar aquest punt de l’ordre del dia.

8.-Expedient 1652/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP de mesures en l'àmbit institucional per fer front a la crisi sanitària, social
i econòmica derivada de la COVID-19 al Municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

-

Constituir la Comissió Informativa Especial per a la crisi de la COVID-19, integrada per tots els
membres que legalment componen la Corporació amb l’objectiu de fer un seguiment integral i
interdisciplinar del procés de desconfinament i de les mesures que caldrà anar implementant, i
on tots els Grups Municipals puguem fer, debatre i consensuar les diverses mesures a
implementar.

-

Presentar un informe sobre l’impacte econòmic de la crisi de la COVID-19 a nivell pressupostari
de l’Ajuntament, tenint en compte, entre altres qüestions increment de despeses, descens
d’ingressos, estalvis en despeses previstes no efectuades,...

-

A partir d’aquest informe, modificar els pressupostos 2020 per atendre les els reptes urgents, i
especialment dotar al Capítol 5 (Fons de Contingència) que ara s’ha vist més necessari que mai,
i que està a 0€.

Establir criteris de fiscalitat progressiva en tots el sistema de preus d’accés als serveis públics
municipals, i fiscalitat progressiva en el pagament d’impostos.
Vista la proposta d’ acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:
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, crear les Juntes Municipals de Districte (Consells de Poble), per tal que, entre altres qüestions
previstes legalment, sigui cada nucli de població qui prengui les decisions que l’afectin en matèria de
desconfinament.
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
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El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP explica la proposta d’acord que presenta:
«La crisi sanitària de la COVID-19 està generant ja una sèrie de problemàtiques socials i econòmiques
que s’aniran agreujant durant els propers mesos i, probablement, anys. Cal, doncs, actuar des d’una
doble perspectiva temporal per afrontar ara les necessitats urgents, i plantejar per al mitjà i llarg termini
aquelles actuacions necessàries per a l’assoliment d’un nou model social, econòmic i ecològic molt més
resistent, just i equitatiu.
És des d’aquesta doble perspectiva temporal que plantegem un total de 43 mesures que aborden les
possibles solucions des de diversos punts de vista: institucional, social, educatiu i econòmic. Hem dividit
aquestes 43 mesures en quatre propostes d’acord diferents.
La majoria de mesures plantegen actuacions concretes a curt termini, així com l’elaboració d’estudis,
informes i programes per a la definició d’accions a implementar al mig i llarg termini.
No es tracta d’un llistat exhaustiu ni tancat, sinó d’unes primeres mesures que pensem que caldria anar
implementant per tal de mitigar els efectes de la crisi sanitària, social i econòmica al nostre municipi.
En aquesta primera proposta d’acord en centrem en l’àmbit institucional, amb 8 mesures, que
principalment son:
- Insistir en la creació de les Juntes Municipals de Districte (Consells de Poble), per tal que, entre
altres qüestions previstes legalment, sigui cada nucli de població qui prengui les decisions que
l’afectin en matèria de desconfinament.

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 2, En contra: 7,
Abstencions: 4, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Desfavorable

L’Alcalde fa la següent explicació de vot:»Estem d’acord amb l’exposició de motius quan parleu de les
necessitats urgents que es deriven de la pandèmia. Tanmateix, sobre aquestes conseqüències nosaltres
ja estem actuant des de fa mesos:
- en el passat Ple es van aprovar dues línies d’ajuts: l’una adreçada a afavorir la contractació de
treballadors en situació d’atur i una altra per ajudar els petits empresaris i autònoms per un import de
335.000 €
- en el Ple d’avui s’aprovarà la modificació de les bases d’ajuts socials
per a les persones que es
troben en situació vulnerable
- També s’aproven noves bases d’ajuts social per adquirir aliments i productes de primera necessitat
- Hi ha un increment pressupostari de la partida d’ajuts socials en 60.000 €, fins arribar als 90.000 €
- I s’estableix una nova i important línia d’ajut al teixit productiu municipal amb 350.000 €
1. A més s’han pres altres mesures com reprendre el Pla d’Ocupació Municipal amb una partida de
més de 600.000 € i amb voluntat d’aconseguir la inserció laboral dels treballadors.
2.

S’amplien les partides adreçades a les inversions financerament sostenibles amb l’increment de
la partida destinada al inversió en nous carrers, l’ampliació de la xarxa del carril-bici, les
inversions adreçades a millorar l’eficiència energètica en biomassa amb més de 80.000 € o la
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Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant:
“JxC ens abstenim no perquè no hi estem d’acord sinó perquè en aquesta moció hi ha molts punts en
que coincidim i d’altres en els que no tant, també hi ha punts en comú en el que presenta l’equip de
govern i pensem que haguéssiu pogut arribar a un concens, i no repetir les coses dos cops i allargar el
Ple reiterant propostes.
Crec que hauriem de ser més curosos tots plegats.
Espero i desitjo que amb el ROM aquestes maneres de fer quedin ben estipulades que tots els grups ens
sapiguem controlar i aprenguem a establir prioritats i concensos.
I que consti no estic renyant ni criticant a ningú, simplement faig una reflexió en veu alta que crec que tots
els grups hem d’interioritzar, començant per Junts per Catalunya.»

ACTA DEL PLE

Locales, constituir la Comissió Informativa Especial per a la crisi de la COVID-19, integrada per tots els
membres que legalment componen la Corporació, que es reunirà quinzenalment, i que tindrà per objectiu
fer un seguiment integral i interdisciplinar del procés de desconfinament i de les mesures que caldrà anar
implementant, i on tots els Grups Municipals puguin fer, debatre i consensuar les diverses mesures a
implementar.
3. En el marc de la Comissió Informativa esmentada en el punt anterior, presentar informes d’activitat de
cadascuna de les regidories.
4. En el termini màxim de dos mesos, presentar un informe sobre l’impacte econòmic de la crisi de la
COVID-19 a nivell pressupostari de l’Ajuntament, tenint en compte: a. L’increment de despeses
sobrevingudes per fer front i adaptar-se a les necessitats urgents (àmbit sanitari, laboral, assistencial,
educatiu, etc.). b. El descens d’ingressos degut a suspensió del cobrament d’impostos i concessions
municipals. c. L’estalvi econòmic degut a la suspensió d’activitats de caràcter públic i que no estan
previstes de reprendre durant el 2020. d. Disponibilitat de liquiditat a la Tresoreria de l’Ajuntament. e.
Recursos econòmics que es poden destinar a l’aplicació de mesures de recuperació per alleugerir
l’impacte econòmic a les persones, comerços, autònoms i empreses.
5. Un cop presentat l’informe econòmic esmentat en el punt anterior, modificar el Pressupost 2020 de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per tal de reestructurar la prioritat de despesa i dotar de
majors recursos les mesures de suport econòmic als principals damnificats de l'actual situació, així com
l’establiment del Fons de contingència municipal: a. Comerços que han vist minvats els ingressos b.
Persones i entitats amb dificultats econòmiques c. Increment de l'aportació econòmica a Serveis Socials
d. Increment de les polítiques d'ocupació e. Dotació del Capítol 5 de les despeses dels Pressupostos
(Fons de Contingència), actualment a 0€.
6. En el termini màxim de dos mesos, presentar una proposta de modificació de les ordenances fiscals i
de tot el sistema de preus d’accés als serveis públics municipals, a partir de criteris de fiscalitat
progressiva en el pagament d'impostos i l'accés als serveis públics del municipi.
7. En el termini màxim de quinze dies, presentar i difondre públicament una Guia Tributària Municipal, on
es mostrin els principals canvis implementats actualment en relació a la suspensió, ajornament i altres
modificacions dels impostos municipals. Aquesta informació ha d’anar dirigida a les persones, el teixit
econòmic i també a les entitats del municipi.
8. En el termini màxim de dos mesos, presentar l’estudi per a l’autoabastiment elèctric municipal derivat
de l’aprovació de la proposta d’acord presentada pel nostre Grup Municipal i aprovada per unanimitat pel
Ple de l’Ajuntament, i així poder avaluar-ne la dimensió econòmica de l’estalvi per a les arques municipal
que suposaria a mig termini implementar aquesta actuació. «

futura instal·lació de plaques fotovoltaiques per aconseguir l’autoconsum col·lectiu compartit
Pel que fa referència a les propostes d’acord, us volem recordar que:
1r. Les Juntes Municipals de Districte NO formen part del nostre programa electoral
2n. No creiem necessari crear una altra instància burocràtica en forma de C.I. Especial.
Per a fer aportacions concretes cada 15 dies celebrem una reunió de la C.I. de Serveis Interns, sense que
feu massa propostes.
3r. Es demana un informe innecessari, ja que la comptabilitat municipal es dinàmica com es reflecteix en
la modificació de crèdit que portem a aprovar i els ajuts econòmics que es demanen ara, ja s’estan
executant. Així doncs, la proposta arriba una mica tard.
4t. La fiscalitat progressiva com a modalitat de pagament de la prestació de determinats serveis, va ser
aquest equip de govern qui la va aplicar en alguns serveis i, com ja hem explicat reiteradament, és la
nostra voluntat treballar de forma coordinada amb la resta de grups polítics municipals per aplicar aquesta
fiscalitat a la prestació de serveis actualment vigent, de forma més proporcionada a la que avui farem.

El Ple de l’Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C’s) que representenen
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 del PP) i amb el vot favorable de dos membres (1 d’ERC i 1 de la CUP).
ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d’acord presentada pel grup municipal de la CUP referenciada.

9.-Expedient 1655/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP en l'àmbit laboral i d'activitats econòmiques per fer front a la crisi
sanitària, social i econòmica derivades de la COVID-19 al Municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 3, En contra: 7,
Abstencions: 3, Absents: 0

Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es presenta la següent proposta d’acord:
“La crisi sanitària de la COVID-19 està generant ja una sèrie de problemàtiques socials i econòmiques
que s’aniran agreujant durant els propers mesos i, probablement, anys. Cal, doncs, actuar des d’una
doble perspectiva temporal per afrontar ara les necessitats urgents, i plantejar per al mitjà i llarg termini
aquelles actuacions necessàries per a l’assoliment d’un nou model social, econòmic i ecològic molt més
resistent, just i equitatiu.
És des d’aquesta doble perspectiva temporal que plantegem un total de 10 propostes que aborden les
possibles solucions des del punt de vista laboral i d’activitats econòmiques.
La majoria de propostes plantegen actuacions concretes a curt termini, així com l’elaboració d’estudis,
informes i programes per a la definició d’accions a implementar al mig i llarg termini.
No es tracta d’un llistat exhaustiu ni tancat, sinó d’unes primeres mesures que pensem que caldria anar
implementant per tal de mitigar els efectes de la crisi sanitària, social i econòmica al nostre 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. Consensuar amb la plantilla de treballadores municipals les mesures a implementar durant el procés de
desconfinament, amb l’objectiu de garantir els drets laborals i sanitaris.
2. Desbloquejar el procediment per a la contractació de treballadores en el marc del Pla d’Ocupació.
3. Quinzenalment elaborar i presentar un informe amb el llistat d‘empreses externes que presten serveis a
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Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de maig de 2020

ACTA DEL PLE

6è. L’autoabastament elèctric és un objectiu en el que s’està treballant des de l’àrea de promoció
econòmica i ja s’ha fet l’encàrrec del projecte i ara caldrà una nova modificació de pressupost per licitar el
projecte... que esperem voteu favorablement.»

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

5è. El calendari tributari municipal s’aprova anualment i ja s’ha publicitat l’ajornament en el seu cobrament
i, avui també aprovarem la suspensió d’algun d’aquests impostos.

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

En relació a les qüestions concretes que plantegeu, cal considerar que:
1r. De vegades fas judicis de valor sense massa fonaments. S’han realitzat i es fan reunions periòdiques
amb els representants dels treballadors per informar i valorar conjuntament quines eren i quines són les
decisions a prendre en cada moment, sempre des del principi de la màxima prudència i seguretat dels
mateixos.
2n. El Pla d’Ocupació fou un dels processos que va quedar interromput arran de la crisi. Tan bon punt s’ha
pogut reprendre el termini així s’ha fet, en concret quan s’ha entrat a la Fase 2, per tal d’afavorir la
contractació de les persones i la major prestació de determinats serveis públics. Esperem que en els
propers dies puguem incorporar un bon nombre de treballadors.
3r. Els tècnics municipals s’han posat en contacte amb els diferents representants de les empreses
prestadores del servei per tal que els que havien de continuar prestant-los ho fessin amb les màximes
condicions de seguretat.
4t. L’impacte de la crisi l’hem anat contrastant des del primer moment amb els representants de les
diferents associacions professionals del municipi, ja sia amb reunions presencials o virtuals i converses
telefòniques. En concret, la regidora de Promoció Econòmica i l’Alcalde s’han reunit amb els
representants de les 3 associacions empresarials en diferents oportunitats des del 18 de març, ja sia de
forma telemàtica o presencial i ho continuem fent per explicar-los els nostres projectes i que ens facin
arribar les seves propostes i, com és conegut, s’ha col·laborat en diferents projectes que ja estan en
funcionament.
5è. Aquesta ha estat la forma de relacionar-se amb el teixit empresarial i la voluntat és que quan es pugui
fer amb normalitat es reprendran les Taules d’Empresaris com s’ha vingut fent fins el moment previ a la
crisi.
6è. Com sabeu, l’Ajuntament no té competència per exonerar de cap impost, però sí que és cert que ha
modificat el calendari fiscal i en el Ple d’avui se suspèn la taxa d’ocupació de la via pública per l’any 2020.
Encara que, si vull recordar, que els establiments han de sol·licitar-la obligatòriament.
7è. La transició econòmica l’estem treballant des de mitjans de març amb la implementació de mesures
de tot ordre que permeti mantenir el teixit social i productiu amb les millors condicions. Vull agrair els
tècnics municipals el seu alt grau d’implicació en la redacció i implementació d’aquestes mesures, perquè
del seu treball se n’han vist beneficiats amplis sectors de la societat del nostre municipi que, davant d’una
crisi mai vista, han vist com els seus serveis essencials no han deixat de funcionar i donar resposta tots i
cadascun dels dies. No vull personalitzar en cap Departament o col·lectiu, però sí que aprofito per agrairlos el seu treball, la seva responsabilitat i, com he dit, el seu compromís i lleialtat amb aquesta institució,
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Per l’Alcalde es fa la següent explicació de vot:”Des del punt de vista laboral s’ha realitzat una actuació
mesurada i d’acord amb el marc normatiu vigent en cada moment de la crisi.

ACTA DEL PLE

l’Ajuntament, on s’exposi l’estat de la qüestió respecte als serveis prestats i les condicions sanitàries de
seguretat amb les que les treballadores han prestat els serveis.
4. En el termini màxim de dos mesos, elaborar i presentar un estudi sobre l’impacte de la crisi sanitària,
econòmica i social sobre el teixit econòmic municipal.
5. En el termini màxim de quinze dies convocar la Taula d’Empresaris del municipi per definir
conjuntament les necessitats i actuacions de caire urgent que cal implementar en el camp empresarial.
6. Exoneració de totes les taxes municipals mentre duri l’estat d’alarma per aquells negocis en
establiments que s'han vist obligats a tancar o a reduir significativament la seva activitat.
7. En el termini màxim de sis mesos, elaborar entre ajuntament, teixit empresarial i local i ciutadania un
pla municipal de transició econòmica que abordi, des d’una perspectiva de justícia social i ambiental, el
funcionament del municipi en la crisi derivada de l’emergència sanitària, així com el futur postnuclear del
municipi.
8. En el termini màxim de dos mesos, modificar les Bases per la concessió de subvencions a la
recuperació i comercialització de producte agrari i forestal, per tal d’incrementar tant els percentatges
d’ajut com la despesa màxima subvencionable, i que actualment estan de la següent manera:
a. Ajuts a l’explotació emplaçada al municipi: 20% de la despesa amb un màxim de 1400€
b. Ajuts a la transformació i comercialització producte local: 40% de la despesa amb un màxim de 1200€
c. Ajuts a la recuperació de territori del municipi: 30% de la despesa amb un màxim de 1800€.
9. En el termini màxim de quinze dies, iniciar una campanya de difusió del producte que ofereixen i el
contacte d’iniciatives de comercialització de productes agropecuaris (formatges, carn, fruita i verdura,...)
que ofereixen empreses o autònoms del nostre municipi, una mesura similar a la que ja s’ha dut a terme
amb l’àmbit del comerç.
10. En el termini màxim de quinze dies, convocar una sessió del Consell Sectorial de Turisme de
l’Ajuntament Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per tal d’abordar les necessitats imminents del sector de
cara a la temporada d’estiu, així com debatre sobre la proposta de Marc estratègic per al
desenvolupament del turisme en el període 2020–2024, per tal d’adequar-lo a la nova situació derivada de
la crisi sanitària, social i econòmica.”

l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
8è. Aspectes que es proposen en aquesta moció com les Bases de concessió del producte agrari i
forestal sempre són susceptibles d’augmentar quan sigui fàcilment comprovable la despesa.
9è. La difusió dels productes de proximitat i dels establiments locals s’ha impulsat des de les associacions
empresarials, afavorits per l’àrea de Promoció Econòmica i amb una col·laboració estreta amb els propis
interessats. Alguna de les mesures que portem a l’aprovació del Ple d’avui que esperem comptar amb el
vostre vot afirmatiu, pretén entre altres coses afavorir una major coneixença i generar empatia entre els
empresaris locals i els veïns del municipi, trencant algunes barreres mentals vigents des de fa massa
dècades.
10. Finalment, també proposeu celebrar una nova reunió del Consell Sectorial de Turisme que, com la
Taula d’Empresaris és un fòrum fonamental per conèixer la situació del sector i on esperem comptar amb
aportacions concretes que permetin millorar el Marc Estratègic presentat en la darrera sessió del mateix,
el 26 de febrer.
El nostre grup polític vota en contra perquè la majoria de coses ja s’estan realitzant des de l’Ajuntament”.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de maig de 2020

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 2, En contra: 8,
Abstencions: 3, Absents: 0

Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es fa la següent explicació:
«Moltes de les demandes derivades de la crisi social i econòmica que vivim i viurem s'hauran de vehicular
a través de les entitats locals, que són les administracions més properes als ciutadans i les úniques
capaces de detectar amb més facilitat les necessitats de les persones i donar-hi resposta.
És per això que cal dotar de recursos als ajuntaments per fer front a l'emergència social i econòmica
generada per la crisi sanitària i donar una resposta àgil a les demandes bàsiques de la població.
Tot i que de moment a nivell pressupostari el nostre ajuntament encara té molt marge per atendre
diverses demandes urgents, és evident que tenim imposats uns corsés econòmics, financers i
pressupostaris, fruit de tres lleis d’àmbit estatal que estrangulen les entitats locals: Article 135 de la
constitució espanyola, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (també coneguda
com a Llei Montoro o LRSAL) i la Llei d'estabilitat Pressupostaria.
Per això, aquesta proposta d’acord demana explícitament la derogació de tots tres preceptes legals, de
manera clara i rotunda»
Vista la proposta d’acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:
“La pandèmia provocada pel COVID-19 i el confinament decretat per l'estat d'emergència està comportant
una autèntica crisi social que amenaça en deixar sense feina a milers de persones.
Davant d'aquesta situació caldrà que destinem recursos públics per tal de garantir les necessitats
bàsiques d'una gran part de la població (habitatge, aliment, subministrament energètic, escolarització,
treball, etc.).
Moltes d'aquestes demandes s'hauran de vehicular a través de les entitats locals, que són les
administracions més properes als ciutadans i les úniques capaces de detectar amb més facilitat les
necessitats de les persones i donar-hi resposta.
És per això que cal dotar de recursos als ajuntaments per fer front a l'emergència social i econòmica
generada per la crisi sanitària i donar una resposta àgil a les demandes bàsiques de la població.
L'article 135 de la constitució espanyola, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local
(també coneguda com a Llei Montoro) i la Llei d'estabilitat Pressupostaria, són normatives que impedeixen
als ajuntaments lluitar contra la crisi que vindrà.
No podem seguir amb aquestes lleis que prioritzen el pagament del deute per sobre de qualsevol despesa
social.
Les tres regles fiscals imposades: l'equilibri pressupostari, el volum d'endeutament i la regla de la
despesa, limiten el creixement de la despesa pública malgrat els ajuntaments tinguin recursos econòmics,
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Desfavorable
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10.Expedient 1656/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP per la derogació de la LRSAL i la llei d’estabilitat econòmica com a
mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica

ACTA DEL PLE

El Ple de l’Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C’s) que representenen
la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l´abstenció de tres membres (2
de JxCaT i 1 del PP) i amb el vot favorable de tres membres (1 de la FIC, 1 d’ERC i 1 de la CUP).
ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d’acord presentada pel grup municipal de la CUP referenciada.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de maig de 2020.
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 tres
membres (2 de JxCaT i 1 del PP) i amb el vot a favor de dos membres (1 de la FIC i 1 de la CUP),
ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d’acord presentada per la CUP referenciada.

11.Expedient 1650/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, dels preus públics del Patronat de la llar
d'infants pel curs 2020-2021
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 5,
Absents: 0

Per la Regidora d´Ensenyament es manifesta:”En aquests moments d'incertesa i partint sempre d’un
criteri de prudència, i considerant que els preus de la llar son en si mateixos uns preus socials, hem
decidit mantenir els preus, només amb l’actualització de les quotes segons l’IPC de Catalunya de 2009,
que és un 0’9%, i arrodonint segons unitat.
Això si, s'incrementa la bonificació fins al 75% de la quota per a les famílies desafavorides, previ informe
favorable dels serveis socials.
La idea és poder en un futur poder avaluar la situació socioeconòmica a la que ens portarà aquesta crisi
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Per l’Alcalde es manifesta: ·Nosaltres hem votat en contra per coherència. Ja que quan arribin aquestes
mocions al seu destí no es trobin mocions duplicades”
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Per la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifesta: “Jono sé que votar, a qui diu l'article
135 necessita 2/3 parts de la cambra para poder modificar-la, impossible.
La llei Montoro bé amb el seu moment 2011 va anar molt bé per estalvia diners que ara ens podem gastar
i l'altres pues bueno.
No sé que fer doncs abstenció.”

ACTA DEL PLE

fet que limita la capacitat de donar resposta a una situació d'emergència social.
És imprescindible que es retorni urgentment als ajuntaments les competències en matèria de prestació
dels serveis socials, promoció econòmica i serveis públics, i es reafirmi l'autonomia municipal, entesa com
la capacitat de decisió en tots els àmbits de la vida ciutadana; sense perjudici de la necessària
coordinació de competències entre administracions, sota els principis de qualitat del servei, proximitat i
subsidiarietat. No podem seguir amb la manca d'autonomia local que ens ofega, no podem seguir sense
les competències que ens mereixem.
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. Instar el Congrés i el Senat espanyols a derogar l'article 135 de la Constitució Espanyola per tal de
deixar de prioritzar el pagament de deute per sobre de les necessitats de la població.
2. Com a conseqüència del punt anterior, instar el Congrés i el Senat espanyols a derogar la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, la LRSAL (Ley Orgánica 27/2013), per permetre
als ajuntaments mobilitzar el romanent de tresoreria per destinar-lo a mesures socials –actualment el
romanent municipal només es pot destinar a inversió o liquidar deute- i superar la retallada competencial
que va significar aquesta llei. La derogació de la LRSAL també posaria fi a la limitació per convocar noves
places per part deis ajuntaments de manera que es podria augmentar la plantilla dels departaments per
fer front a l'emergència: serveis socials, oficines d'habitatge, promoció econòmica, igualtat, etc.
3. Instar el Congrés i el Senat espanyol a derogar la Llei d'Estabilitat Pressupostaria (Ley Orgánica
2/2012) per posar fi a la limitació de la despesa dels ajuntaments i permetre que es gasti el superàvit en
polítiques socials.
4. Instar el Congrés i el Senat espanyols a transferir els recursos econòmics adients als municipis, perquè
els ajuntaments disposem de liquiditat suficient per fer front a les nostres inversions en les polítiques
socials i econòmiques que haurem d'assumir per revertir la crisi social i econòmica.
5. Manifestar la negació rotunda i frontal per part de l'Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant a la
possibilitat que sigui l’Estat l’encarregat de gestionar i decidir sobre el superàvit i romanent de tresoreria
de les administracions locals.
6. Fer arribar aquests acords a les meses i tots els grups parlamentaris del Congrés i Senat espanyols”

sanitària per poder estudiar amb calma i valorar entre tots, perquè tots els grups polítics estem d’acord,
unes quotes vinculades amb la renta de les famílies. Mantenir els preus enguany és una manera d’ajudar
a totes les famílies»
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d’ERC que manifesta:
Des de l´equip de govern se´ns va informar que s´estava estudiant el fet de plantejar una tarificació de
preus en funció de la renda, entenem que ara no és el moment però des d´ERC voldríem deixar palès
que en aquest tema ens hi hem de posar a treballar a curt termini per tal de poder afrontar el futur
postnuclear del nostre municipi.

Atès el que disposen els articles 41 i següents, en especial l´article 47-2 del Reial Decret-Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text refòs de la Llei de les Hisendes Locals.
L´Ajuntament Ple, amb el vot favorable de vuit membres assistents (6 del PSC, 1 de C’s i 1 del PP) del
nombre de tretze que legalment el componen, i amb l´abstenció de cinc membres (2 de JxCaT, 1 de la
FIC, 1 d’ERC i 1 de la CUP),ACORDA:
Primer.- Aprovar els preus públics del Patronat de la llar d´infants amb les següents quotes pel curs
2020-2021
Empadronats:
Matrícula: 25€
Nadons: 80€
1-2 anys: 75€
2-3 anys: 69€
Estiu (juliol – agost): quota única de 64€
Servei d’acollida: 20€
Segon (i següents) germà al centre: bonificació del 50%
Famílies desafavorides, previ informe favorable dels Serveis Social Municipals: bonificació del 75% per
alumne. Les bonificacions no són acumulables.
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Vist el dictamen emès per la Comissió informativa municipal de serveis interns del 28 de maig de 2020
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El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de CUP:
«A la Junta del Patronat de fa dos setmanes vam fer abstenció, bàsicament perquè no s’apliquen tarifes
progressives en funció dels ingressos.
Tot i que sí és cert que s’incrementen les bonificacions del 50% al 75% a famílies desafavorides, no
s’expliquen quins son els criteris de Serveis Socials per determinar la vulnerabilitat.
A més, no s’aplica ni progressivitat ni bonificacions en el servei de menjador, que el voleu posar al tope
que permet la Generalitat, 6,33€ per alumne i dia, i a més us carregueu el descompte que fins ara
s’aplicava als alumnes fixes al menjador.
A més, a la Comissió es va posar de manifest el desconeixement de l’equip de Govern de com cal
tramitar aquestes modificacions, ja que no es va comunicar a Intervenció el preceptiu informe de
fiscalització. És estrany donat que n’hi ha de l’equip de Govern que n’hi ha que esteu aquí des de fa més
de 8 anys!»

ACTA DEL PLE

Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT:
Per nosaltres els preus públics són molt correctes i l’augment és molt poc, però el que no acabem de
veure clar és la nova tarifació del menjador on el cost és el mateix per un dia que per una familia que té
la necessitat de deixar els fills tots els dies al menjador. Creiem que si una familia en fa més ús sigui pel
motiu que sigui, hauria de tenir una bonificació, és a dir, que al final de més el cost del menjador fos més
reduit que el tíquet diari.

Preu del menjador escolar (setembre-juny): preu establert per la Generalitat de Catalunya per al curs
2020/2021, de 6,33€ per alumne i dia (inclou àpat i monitoratge), segons Resolució EDU/790/2020, de 24
de març.
No empadronats:
Matrícula: 25€
Quota única (0-3 anys): 146€
Servei d’acollida: 40€
Segon (i següents) germà al centre: bonificació del 50%

Quart.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Secretària del Patronat, a la Intervenció del
Patronat i a la Intervenció municipal de fons.

12.Expedient 1651/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, dels preus públics de l'escola de
música pel curs 2020-2021
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 5,
Absents: 0

La Regidora d’ensenyament explica que en aquest cas es fa el mateix, s’actualitzen les quotes segons
l’IPC de Catalunya de 2019, un 0’9%, arrodonint segons unitats. I es mantenen les bonificacions fins al
50% de la quota per a les famílies desafavorides, sense limitació en el número d’alumnes i per alumnes
menors de 18 anys, previ informe favorable de serveis socials.

Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es manifesta:
«A la junta del patronat de fa dos setmanes vam fer abstenció en aquest expedient ja que no s’apliquen
tarifes progressives fiscalment. Tampoc s’incrementa la bonificació del 50% a famílies desafavorides, tot i
que es treu el límit de sol·licituds que hi havia fins ara (6 famílies al 50% de bonificació i 3 famílies amb
bonificació del 25%) i tampoc s’expliquen quins son els criteris de Serveis Socials per determinar la
vulnerabilitat.
A més, a la Comissió es va posar de manifest el desconeixement de l’equip de Govern de com cal tramitar
aquestes modificacions, ja que no es va comunicar a Intervenció el preceptiu informe de fiscalització.»
L´Ajuntament Ple, amb el vot favorable de vuit membres assistents (6 del PSC, 1 de C’s i 1 del PP) del
nombre de tretze que legalment el componen, i amb l´abstenció de cinc membres (2 de JxCaT, 1 de la
FIC, 1 d’ERC i 1 de la CUP),ACORDA:
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Tercer.- Contra la publicació de l´acord d´aprovació definitiva es podrá interposar recurs
contenciosadmistratiu davant dels Jutjats contenciosadministratius a Tarragona en el termini de 2 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, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ACTA DEL PLE

Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils comptats des
del següent a la publicació edictal al Butlletí oficial de la província de Tarragona als efectes de
reclamacions i/o suggeriments, així com al tauler d´anuncis de la Corporació. Exhaurit l´esmentat termini
sense haver-se presentat cap tipus de reclamació, s´entrandrà aprovat definitivament el nou preu públic
sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra d´aquest.

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Preu del menjador escolar (setembre-juny): preu establert per la Generalitat de Catalunya per al curs
2020/2021, de 6,33€ per alumne i dia (inclou àpat i monitoratge), segons Resolució EDU/790/2020, de 24
de març.

Primer.- Aprovar els preus públics del Patronat de l’escola de música amb les següents quotes pel curs
2020-2021
Matrícula: 25€
Sensibilització: 21€
lniciació: 42€
Elemental 1-2: 45€
Elemental 3-4 i curs pont: 48€
Grau professional/ mitja: 59€

Grup instrumental: 5€

Condicions de matrícula i bonificacions:
La sol·licitud de baixa de l'alumne s'ha de presentar al Registre del Patronat, a les oficines municipals.
S'accepta la baixa el mes que es presenta. La quota pagada del mes no es retornarà.
L'alumne que deixi de pagar tres quotes, no podrà continuar a l'Escola de Música.
No empadronat: recàrrec del 50%; 40% amb 1 any d'antiguitat; 30% amb 2 anys d'antiguitat; 20% amb
tres o més anys d'antiguitat.
Opció de pagament únic anual amb un 10% de descompte, acumulable a les bonificacions.
Bonificacions per alumnes de la mateixa família (no aplicables als pares, s'aplica sobre el més petit):
1r fill: sense bonificació,
2n fill: 20% de la quota mensual
3r fill i següents: 50%
Preu del 2n instrument: els alumnes que cursin 2n instrument se'ls aplica la quota mensual corresponent
més un 50%.
Les bonificacions per alumne no podran ser acumulables. S'aplicarà la bonificació més favorable.
Els descomptes i bonificacions no s'apliquen si només es cursa Grup Instrumental.
En cas d'insuficiència de places, es donarà preferència als sol·licitants empadronats i als menors de
18 anys.
Famílies desafavorides, previ informe favorable dels Serveis Social Municipals: bonificació del 50% per
alumne menor de 18 anys. Bonificació no acumulable.”
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils comptats des del
següent a la publicació edictal al Butlletí oficial de la província de Tarragona als efectes de reclamacions i/
o suggeriments, així com al tauler d´anuncis de la Corporació. Exhaurit l´esmentat termini sense haver-se

ACTA DEL PLE

Necessitats educatives especials: 32€
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Lliure: 32€

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Adults: 64€

presentat cap tipus de reclamació, s´entrandrà aprovat definitivament el nou preu públic sense necessitat
d´ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra d´aquest.
Tercer.- Contra la publicació de l´acord d´aprovació definitiva es podrá interposar recurs
contenciosadmistratiu davant dels Jutjats contenciosadministratius a Tarragona en el termini de 2 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, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Secretària del Patronat, a la Intervenció del
Patronat i a la Intervenció municipal de fons.

13.Expedient 1289/2020. Donar compte de l'adhesió d'aquest Ajuntament al decàleg per a la
recuperació socioeconòmica dels Municipis de Catalunya

Per l’Alcalde es fa una explicació d’aquest punt: “Com sabeu, les primeres setmanes de la crisi les
associacions municipalistes (ACM i FMC) van acordar elaborar un decàleg de mesures per a fer front a la
crisi, atès que –com estem veient- els municipis és on més fort ha ressonat la resposta a la pandèmia
amb iniciatives solidàries, creatives i de voluntariat acompanyats dels servidors públics, tècnics i electes
municipals per tal de superar l’emergència sanitària i vetllant especialment per les persones més
vulnerables. Tot això sense perdre de vista l’endemà, quan caldrà tornar a obrir la persiana de comerços,
negocis, autònoms i empreses, i quan caldrà protegir el teixit productiu, laboral i empresarial.

14.Expedient 643/2020. Donar compte de l'informe de l'interventor sobre la rectificació de
l'avaluació del compliment de les regles fiscals a la liquidació del pressupost de 2019 de
l'Ajuntament, Patronats i Idetsa.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/
Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia
15.Expedient 850/2020. Donar compte de l'informe de l'Interventor sobre la rectificació de la
distribució del superàvit obtingut a la liquidació del Pressupost 2019
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia
16.Expedient 1247/2020. Donar compte de l'informe de la morositat del 1er trimestre de 2020 de
l'Ajuntament i dels Patronats
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aques punt de l'ordre del dia
17.Expedient 1476/2020. Donar compte de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020 del Patronat
municipal de mitjans de comunicació
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia
18.Expedient 1516/2020. Donar compte de l'expedient de la modificació de crèdit 2/2020 del
Patronat municipal de la llar d'infants
Favorable

Tipus de

ACTA DEL PLE

El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

votació: Unanimitat/Assentiment
El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia
19.Expedient 1517/2020. Donar compte de l'expedient de la modificació de crèdit 1/2020 del
Patronat municipal de l'escola de música
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia
20.Expedient 1638/2020. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia des del 3 d' abril al 21 de maig de
2020 (ambdós inclosos)
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat dels Decrets de l'Alcaldia de 3 d'abril a 21 de maig (ambdós inclosos)

Tipus de votació: Unanimitat/
Assentiment

Per la Regidora Lupe Capella es fa la següent explicació:
A banda de les modificacions que proposem a les bases d’ajuts socials ja existents, i que es tractaran al
punt següent, degut a l’increment en més d’un 40% de petició d’ajuts per aliments i productes de primera
necessitat des de que es va decretar l’estat d’alarma, i a la vegada també per tal d’evitar la estigmatizació
d’alguns veïns i veïnes davant aquest nou escenari (persones afectades per ERTES, persones que havien
de començar treballs de temporada, autònoms amb disminució d’ingresos…), presentem aquestes de nova
creació per la seva aprovació pel ple, en las que es farà una transferència econòmica directa a la persona
beneficiària per aliments i productes de primera necessitat (ANNEX 1 es detallen quins son aquests
productes, ni cosmètica, ni begudes alcohòliques).
Per valorar qui te dret i qui no a aquest ajut el noste index de referència es l’Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya que publica la Generalitat que en la actualitat està en 569,12€. A la unitat
formada per una sola persona adulta el multipliquem x 1,3 = 739,85€; per cada persona adulta més li
sumem 0,5 i per cada menor 0,3. Em remeto al Punt 5 de les Bases. Així si ets una persona adulta que
vius sola i guanyes 739,85€ o menys hi tens dret, i així successivament.
Hem de dir que aquest index es net (s’hauran restat les quotes de lloguer o crèdit hipotecari de vivenda
habitual, fins a un total de 400€).
Al punt 6 es recull la quantia d’aquests ajuts: unipersonal 120€, per cada adult +70, i per cada menor +40,
fins un topall de 300 €. Hem de tenir en compte que aquests ajusts es complementen amb la resta de
mesures acordades pels diferents departaments davant d’aquesta crisi sanitària.
Es fomentarà que aquestes compres es facin al petit comerç del muncipi.
Seran prestacions de pagament únic i puntual. No obstant, en funció de l’evolució i a durada de la crisi
sanitària i de la situació econòmica de aquella persona o familia beneficiària, es podria atorgar un ajut
posterior.
ESMENA DE LA CUP: Votem a favor perque el seu contingut està l’esperit de les bases,em remeto a
l’últim paràgraf del punt 2. “Foment de l’economia local i suport al petit i mitjà comerç de proximitat”

El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifesta:
«La proposta inicialment presentada per l’equip de Govern ens sembla adient, tot i entendre que és posar
taps conjunturals a una crisi sistèmica. Sense ser un referent polític per nosaltres, però com deia
l’expresident del Brasil i del PT (Partit del Treballadors), Lula da Silva: primer cal fer allò urgent, i després
allò necessari.

ACTA DEL PLE

Favorable
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21.Expedient 1644/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de les bases d'urgència per la
concessió de prestacions socials de caràcter econòmic per aliments i productes de primera
necessitat davant la crisi sanitària derivada de la pandèmia COVID-19

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament que desenvolupa l'esmentada Llei i el Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels Ens locals (articles 118 i
següents) així com l´ordenança general municipal de subvencions.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones de 28 de maig de 2020.

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

Primer.- Aprovar inicialment les bases d’urgència per la concessió de prestacions socials de caràcter
econòmic per aliments i productes de primera necessitat davant la crisi sanitària derivada de la pandèmia

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

“Primer que tot dir que nosaltres haviem presentat una proposta vers la concessió de prestacions socials
mitjançant - TARGES MONEDER D’AJUT SOCIAL molt similar al que ara ha explicat la Lupe i per aquest
motiu la vàrem retirar dijous a les comissons informatives per no reiterar els mateixos punts i idees.
La diferencia entre la nostra proposta i la que es fa des de serveis socials és que nosaltres proposavem
que els ajuts socials es fessin a través d’una tarja moneder d’ajut social (tarja de crèdit amb un topall de
diners per a gastar en productes essencials en els comerços del municipi ) i serveis socials proposa que es
faci a través d’una transferència directa.
La finalitat la mateixa: dotar d'un nou instrument d’ajut econòmic a les persones més vulnerabes per a
alimentació i productes de primera necessitat. Persones que per desgràcia, aquesta pandèmia, ha fet
créixer el seu nombre. Som conscients de que al nostre municipi degut al COVID-19 el nombre de
persones amb urgencia social ha crescut i cal ajudar-les el més ràpid possible. I com que estem parlant
del mateix simplement li posem un “collaret diferent” i a més confiem plenament amb l’Anna Sabaté que
és la técnica de serveis socials que ha treballat a fons en el tema, i per suposat en sap molt més que
nosaltres, vam retirar la nostra proposta i apostem plenament en aquesta, simplement us demanem
celeritat en els tràmits i que tramiteu les transferències directes ben aviat, el moment que vivim és crític i
les urgències socials imminents.”
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La Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT manifesta:

ACTA DEL PLE

Transferència directa a les famílies per adquisició de menjar i béns de primera necessitat, i no a través de
Càritas. Sempre millor així, que allò públic pugui cobrir allò religiós.
Ingressos directes a les famílies, encara que només sigui per ajudar a sobrepassar com es pugui la
sotracada. Està clar, però, que aquestes ajudes son insostenibles en el temps, i el que cal és un veritable
canvi en el sistema que pugui fer que tothom pugui tenir per si mateix pa, sostre i treball. I aquí sí que les
institucions públiques han de jugar un paper fonamental. I aquest és el debat que el Govern Municipal de
moment no ha estat capaç d’abordar, i que nosaltres reclamem amb les nostres propostes.
Des del nostre grup municipal, com dèiem, entenem aquesta proposta com a necessària encara que
insuficient i millorable. I és en aquest sentit que pensem que amb els diners públics de l’Ajuntament cal
trobar l’equilibri entre el necessari suport als veïns i veïnes que més malament ho estant passant, amb el
foment del comerç local i de proximitat.
Inicialment, la proposta presentada per l’equip de Govern no contemplava cap discriminació positiva vers
el comerç local i de proximitat argumentant que no tots els productes de primera necessitat estan
disponibles en aquests tipus d’establiments. Lamentablement, sabem que potser no tots els productes
bàsics es poden trobar en aquest petit comerç local i de proximitat, però si la majoria. I en aquest sentit,
pensem que una bona fórmula per assolir l’equilibri entre cobrir les necessitats alimentàries bàsiques i el
foment del comerç local, és establir en les bases que un percentatge de la despesa s’hagi de justificar en
establiments locals i de proximitat.
Per això el nostre Grup Municipal va registrar una esmena que demana afegir un nou paràgraf al punt 11,
que literalment diu:
“Per tal de fomentar l’adquisició d’aquests productes en petites botigues i comerç local, carnisseries,
queviures, etc. el percentatge de factures o tiquets de caixa d’aquests establiments que caldrà presentar
haurà de ser de com a mínim de 2/3 de l’ajut.”
Per les converses mantingudes amb l’equip de Govern aquesta esmena serà acceptada i s’incorporarà a
les bases. Agraïm l’acceptació de l’esmena, que pensem que es un agraïment de tota la ciutadania i de tot
el teixit comercial del municipi.»

COVID-19, que s´adjunta com ANNEX 1
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la
seva publicació oficial al Butlletí oficial de la província de Tarragona , al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Tauler d´anuncis de la Corporació Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus
d’al.legació i/o reclamació l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la
publicació de les bases aprovades definitivament.
Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases es podrà interposar recurs
contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadminstrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l´endemà de la publicació de l´aprovació definitiva,
d'acord amb l´article 112 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosadminsitrativa del 13 de juliol de 1998.
Quart.- Notificar aquest acord al Departament de serveis socials de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant

La Regidora Lupe Capella fa la següent explicació:
En quant a les bases ja existents, i tenint en compte la actual situació socioeconòmica, proposem algunes
modificacions, pujant l’import d’algun dels ajuts e introduïnt de nous que abans no es contemplaven.
Així a les despeses de subministes en la vivenda habitual s’ha afegit serveis de telefonia e internet (amb
COMIGUA tenim conveni propi); s’han afegit també ajuts per l’adquisició d’aparells electrònics necessaris
pel seguiment del curs escolar, i adquisició de roba per a infants fins els DOTZE anys.
Son compatibles amb ajuts d’altres administracions. Això sí, l’ import total de les subvencions rebudes per
la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del servei.
Per calcular els punts que li pertiquen a cada beneficiari o beneficiària, la valoració econòmica suposarà un
70% i la valoració social un 30%.
Com teniu tots la documentació al davant i ja em vam parlar a les comissions, d’una manera ràpida:
ANNEX 1 valoració econòmica, els ingresos des de els que partirem són el mateixos que s’han explicat en
les bases anteriors: L’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya x 1,3 en el cas d’una persona adulta,
+ 0,5 per cada persona adulta més, i +0,3 per cada menor més.
Depenent del ingresos, se’ls hi dona una puntuació.
En l’ANNEX 2 es recull la puntuació per valoració social: composició de la unitat familiar i la situació socio
familiar (situacions de dependència, discapacitat, enfermetat...)
Una vegada tenim les dues puntuacions, es sumen i donen el porcentaje que l’Ajuntament assumirà de la
despesa en questió (ANNEX 4); per exemple, de 75 a 100 punts la ajuda serà pel total, sinò d’ un 80, d’un
60 o d’un 40, depenent doncs del porcentaje que resulta de la puntuació.
Per últim a l’ ANNEX 5 es recull la quantia màxima per ajut. Les novetats a les ja vigents: s’amplia a 3
mesos (abans era 1) l’ajut per lloguer o hipoteca fins a un màxim de 3 mesos l’any.
500€ any per subministraments bàsics.
210€ per roba a nens de fins els DOTZE anys.
Ajuts aparells electrònics pel seguiment del curs escolar màxim de 400 € per unitat de convivència.
A banda odontologia, ulleres, ortopèdics ja existents, hem pujat fins 170€ els altres ajuts en despeses de
salut (que no quedin cobertes per sistema públic o mútua).
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Tipus de
votació: Unanimitat/Assenti
ment

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

22.Expedient 1647/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació dels ajuts
puntuals socials per a persones en situació d'urgència social i de prevenció d’exclusió social i per
assistència als centres d'atenció a la gent gran de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Intervé la Regidora Assumció Castellvi pel grup municipal de JxCat manifestant:
Molt a favor de que s’apugin els ajuts i que se n’afegeixin de nous, aquesta crisi social i econòmica ho fa
necessari.
Els serveis socials del nostre municipi tenen el deure de realizar un conjunt d’actuacions orientades a
millorar el benestar social de la nostra ciutadania, per tant ara cal posar més recursos i destinar més
pressupost municipal en aquesta àrea les situacions personals, familiars o socials han canviat i per tant cal
ajudar-los. El suport de JxC el teniu.

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament que desenvolupa l'esmentada Llei i el Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels Ens locals (articles 118 i
següents) així com l´ordenança general municipal de subvencions.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones de 28 de maig de 2020.

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

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels ajuts puntuals socials per a persones en situació d’urgència
social i de prevenció d’exclusió social i per assistència als centres d’atenció a la gent gran de l’Ajuntament
de Vandellòs i l’Hospitalet de l´Infant, que s´adjunta com ANNEX 2
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la
seva publicació oficial al Butlletí oficial de la província de Tarragona , al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Tauler d´anuncis de la Corporació Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus
d’al.legació i/o reclamació l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la
publicació de la modificació de les bases aprovades definitivament.
Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases es podrà interposar recurs
contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadminstrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l´endemà de la publicació de l´aprovació definitiva,
d'acord amb l´article 112 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosadminsitrativa del 13 de juliol de 1998.
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«Tot i que en el fons estem d’acord amb les millores que es proposen en aquesta modificació, que com
s’ha explicat fonamentalment son la inclusió de serveis de telefonia i internet i l’adquisició d’aparells
electrònics i roba per a escolars, pensem que el conjunt de les bases caldria replantejar-les amb un debat
molt més profund. Especialment pel que fa a la gestió d’equipaments públics però privatitzats, com els
centres de dia o les residències, la consideració de diverses incapacitats personals per a la recerca de
activa de feina, la inclusió d’ajudes puntuals per al Servei d’Ajuda a Domicili, o per al transport per a visites
hospitalàries.
Com hem dit, estem d’acord amb el fons de les millores proposades per ajudar a les persones que tenen
més dificultats socioeconòmiques»

ACTA DEL PLE

El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifesta:

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Per la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d’ERC es fa la següent explicació de vot:
«Hi votarem a favor com no pot ser d´una altra manera, volem dir que el nostre grup havia presentat una
moció amb una bateria de mesures per pal.liar els efectes econòmics de la COVID per a famílies i
persones amb vulnerabilitat o amb risc d´exclusió social, ens preocupen molt les dades d´aturats que tenim
en el nostre municipi, només voldria donar algunes xifres, 446 aturats el mes d´abril situant-nos com a setè
municipi del Baix Camp amb més atur i les dades dels expedients de regulació 107 expedients, dades
publicades el 6 de maig pel Departament de Treball. Aquests ERTOS afecten a 369 veïns i veïnes del
nostre municipi, 113 a l´Hostaleria, 65 al comerç i 59 a la construcció entre d´altres sectors.
Però aquesta moció la vàrem retirar a les comissions ja que enteníem que en aquestes bases que
presenta l´equip de govern ja van incloses les propostes que naltros plantejàvem.
Per tant, votarem a favor d´aquelles polítiques socials que implementi l´equip de govern per tal de fer front
a la crisi econòmica que ja estem patint i demanem a l´equip de govern que estigui emetent amb l’evolució
de la crisi per tal de fer més propostes en aquest sentit.”

Quart.- Notificar aquest acord al Departament de serveis socials de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant

23.Expedient 1554/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució que presenta
el Grup a d municipal de JxCaT sobre la creació d'una guia municipal d'ús no sexista del
llenguatge

Afegeix també: “Cal dir que un cop elaborada aquesta proposta la vàrem presentar a la técnica d’Igualtat
del nostre municipi Cristina Lopera ( a la que també vull agrair la seva tasca constant) i a en Diego per a
que coneguéssin el seu contingut i saber la seva opinió. Per tant, avui presentem la proposta amb ganes
de que prosperi i per a que poc a poc la igualtat efectiva entre dones i homes sigui una realitat. Aquesta
guía només és un granet d’arena més en aquest treball i per a poder construir un pla d’igualtat potent al
nostre municipi.
JxC us tornem a alargar la mà per ajudar en tot el puguem per millorar la Igualtat i el que convingui per
tota la gent que viu al nostre municipi”
El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifesta: “La moció és correcta, però es podria
ampliar al tractament no sexista de les imatges i no quedar-se només en el llenguatge.
També es podria concretar més en les actuacions que ha de realitzar l’Ajuntament, com ara realitzar
formació interna a les persones treballadores, i revisar la documentació interna per introduir les millores
proposades. S’han fet esmenes a la moció en aquest sentit, que JxC ha rebutjat.»
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones de 28 de maig de 2020.
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels tretze membres que legalment el componen, ACORDA:
Primer.- Elaborar una guia municipal d’ús no sexista del llenguatge
Segon.-. Hauria de ser una guia basada en la “Guia d’usos no sexistes de la Generalitat”
Tercer.-. Aquesta guia s'hauria d’elaborar de manera transversal des de diversos departaments de
l'Ajuntament, però liderada per la tècnica d’Igualtat.
Quart- L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es compromet a utilitzar el llenguatge inclusiu en
totes les comunicacions institucionals tant orals com escrites.
Cinquè.- Dissenyar plans d’actuació que tinguin per objectiu garantir l’ús d’un llenguatge lliure
d’estereotips sexistes, quan es dirigeixi de manera general a la ciutadania.
Sisè.- L’Ajuntament hauria de difondre la guia en format imprès i digital. I s’ha de facilitar a totes les
persones treballadores de l’Ajuntament, als grups municipals i a totes les associacions del municipi, així
com a a totes les persones que la sol·licitin.
Setè- Destinar una part del pressupost 2020 d’Igualtat a aquest projecte.
Vuitè- Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de
l’Infant.
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La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT fa la lectura de la Moció presentada:
“Hem presentat aquesta proposta perquè cada dia volem que sigui 8 de març.
Malgrat els avenços socials en relació a la igualtat efectiva entre dones i homes, encara es donen moltes
situacions de desigualtat quotidiana que impedeixen el ple desenvolupament d’una societat equitativa, i
amb drets per a tothom, amb independència del seu sexe.
Una de les formes de major reproducció d’aquestes situacions de desigualtat, és el llenguatge i en
general la comunicació ( i per suposat també les imatges que ens suggeria la CUP).
Per tant cal:
1.- Incorporar iniciatives per a promoure un llenguatge no sexista.
2.- Promoure l’ús d’una terminologia harmònica amb el principi d’igualtat entre sexes en els textos jurídics,
educatius i de l’Administració pública.
3.- Fomentar la utilització d’un llenguatge lliure de sexisme en els mitjans de comunicació.
Amb l’objectiu d’avançar en l’ús d’un llenguatge no discriminatori i que s’adapti a les noves necessitats
socials, sense renunciar a la claredat en la comunicació proposem que l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant elabori la “Guia d’ús no sexista del llenguatge”.
Tenir cura del nostre llenguatge és molt important per defensar la igualtat de drets i d’oportunitats.
Demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi 8 acords”

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0,
Abstencions: 1, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

24.Expedient 1653/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP en l''ambit social per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica
derivades de la COVID-19 al Municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

-

Reestructurar el Pla estratègic de subvencions per tal d’adequar-lo a les noves necessitats
derivades de la crisi sanitària, social i econòmica.
Iniciar els procediments per a la remunicipalització dels serveis funeraris, els centres de dia i la
residència de gent gran per adequar la prestació dels serveis a criteris de fiscalitat progressiva.»

Vista la proposta d’acord del següent contingut literal:
“Exposició de motius
La crisi sanitària de la COVID-19 està generant ja una sèrie de problemàtiques socials i econòmiques que
s’aniran agreujant durant els propers mesos i, probablement, anys. Cal, doncs, actuar des d’una doble
perspectiva temporal per afrontar ara les necessitats urgents, i plantejar per al mitjà i llarg termini aquelles
actuacions necessàries per a l’assoliment d’un nou model social, econòmic i ecològic molt més resistent,
just i equitatiu.
És des d’aquesta doble perspectiva temporal que plantegem un total de 19 propostes que aborden les
possibles solucions des del punt de vista social. La majoria de propostes plantegen actuacions concretes
a curt termini, així com l’elaboració d’estudis, informes i programes per a la definició d’accions a
implementar al mig i llarg termini.
No es tracta d’un llistat exhaustiu ni tancat, sinó d’unes primeres mesures que pensem que caldria anar
implementant per tal de mitigar els efectes de la crisi sanitària, social i econòmica al nostre 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. Mentre no s’implementi el sistema de fiscalitat progressiva en les ordenances, impostos i sistema de
preus públics municipals, publicar els criteris que utilitza el Departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament per a la bonificació de determinats serveis públics.
2. Reforçar la plantilla del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament per gestionar adequadament
l’increment de la demanda d’aquests serveis.
3. Elaborar i publicar informes quinzenalment del funcionament dels serveis de caire assistencial que es
duen a terme al municipi: Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) del Baix Camp, Centres de Dia,
Residència de Gent Gran de Vandellòs, atenció a persones que no poden utilitzar el Centre de Dia,
Càritas, atenció apersones amb necessitats específiques relacionades amb la salut i/o la dependència,
etc.
4. En el termini màxim d’un mes, assumir el Servei d’Atenció Veïnal sobre les factures d'electricitat i gas
que actualment es presta amb recursos propis de l’Assemblea Local de la CUP Vandellòs-Hospitalet.
5. Garantir que no es produeixen talls en els subministraments bàsics, especialment en el servei de
subministrament d’aigua que, tot i que externalitzat i privatitzat a COMAIGUA-SOREA, depèn del propi
Ajuntament.
6. En el termini màxim d’un mes, implantar una xarxa wifi pública gratuïta i prou potent per tal que pugui
arribar a totes les llars del municipi.
7. Fomentar que els ciutadans puguin oferir col·laboració cedint la xarxa Wi-Fi i material informàtic a altres
famílies que ho necessitin.

ACTA DEL PLE

El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP fa la següent explicació d’aquesta proposta
d’acord:
«En aquesta primera proposta d’acord en centrem en l’àmbit social, amb 19 mesures, que principalment
són:
- Reforçar la plantilla del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament per gestionar
adequadament l’increment de la demanda d’aquests serveis.
- Elaborar i publicar informes quinzenalment del funcionament dels serveis de caire assistencial
que es duen a terme al municipi.
- Assumir el Servei d’Atenció Veïnal sobre les factures d'electricitat i gas que actualment es presta
amb recursos propis de l’Assemblea Local de la CUP Vandellòs-Hospitalet.
- Implantar una xarxa wifi pública gratuïta i prou potent per tal que pugui arribar a totes les llars del
municipi.
- Elaborar un Pla Municipal d’Habitatge.

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 1, En contra: 7,
Abstencions: 5, Absents: 0
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Desfavorable

Les propostes es poden agrupar en un primer àmbit de Serveis Socials. Els criteris del Departament de
Serveis Socials són públics i són els que publica el corresponent departament de la Generalitat... com no
pot ser d’altra manera.
La plantilla s’ha creat durant el nostre mandat i en aquests moments crítics ha estat convenientment
reforçada, una part d’aquest treball amb voluntaris d’altres departaments del propi Ajuntament a qui
agraeixo la seva implicació.
Els informes s’elaboren quan es reuneix la comissió que valora els potencials usuaris del servei, sense
que aquests s’hagin de fer públics.
La millor manera de lluitar contra l’estigmatització de la pobresa és no fer-ne cap campanya i que aquella
part de la societat que pugui trobar-se en aquesta situació és no fer-ne difusió.
I, finalment, la redistribució de Càritas es va fer a causa de la petició de la pròpia entitat que no compta
amb un NIF parroquial ni a Vandellòs ni a l’Hospitalet, i sí a la diòcesi.
En relació a les polítiques d’habitatge, l’oficina de lloguer social es gestiona des del CCBC i l’Ajuntament
té unes bases per contribuir al finançament. Avui s’han millorat els ajuts de lloguer en règim d’acumulació.
I, com vam explicar en una anterior sessió plenària, el treball amb les entitats financeres –SAREB inclosase n’han tingut i se’n mantenen amb l’objectiu de disposar d’un cens el més acurat possible per veure quin
tipus d’actuació es pot portar a terme.
Feu un altre grup de propostes referides a serveis.
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Per l’Alcalde es fa la següent explicació de vot: “En aquesta moció el grup de la CUP presenta unes
propostes per explicar el vostre programa, l’equip de Govern del PSC-Cs tenim l’oportunitat d’actuar i
d’explicar l’obra de govern i les solucions aplicades.
La proposta de 19 possibles solucions són, com assenyaleu en l’exposició de motius un conjunt d’estudis i
informes que són la vostra proposta, però que no són la nostra. Nosaltres més allà de platejar estudis en
abstracte, els plantegem en concret i actuem.

ACTA DEL PLE

8. En el termini màxim de quinze dies, iniciar el procediment per tal d’assumir municipalment la
descentralització de la Borsa de mediació per al lloguer social comarcal tal i com promou la pròpia Oficina
d'Habitatge del Baix Camp, i obrir una línia específica de subvencions de suport al lloguer.
9. En el termini màxim de sis mesos, elaborar i presentar un Pla Municipal d’Habitatge, que tingui en
compte:
a. La detecció dels pisos propietat de grans tenidors.
b. L'elaboració d’un cens d'habitatges buits i mobilitzar aquest parc d’habitatges a través de reunions
informatives, acords de col·laboració
i/o incentius fiscals pels propietaris.
10. En el termini màxim de dos mesos, elaborar i difondre una campanya en contra de l’estigmatització de
la pobresa.
11. En el termini màxim de tres mesos, modificar el pla estratègic de subvencions per tal d’incrementar la
dotació econòmica i redirigir a Càritas Vandellòs i Càritas Hospitalet la subvenció nominativa de 20.000€
que actualment s’atorga a Càritas Tortosa.
12. En el termini màxim de dos mesos, elaborar i presentar un informe de la situació actual de les entitats,
fent especial èmfasi en la seva situació de viabilitat econòmica.
13. En el termini màxim de quatre mesos, reestructurar el Pla estratègic de subvencions per tal d’adequarlo a les noves necessitats derivades de la crisi sanitària, social i econòmica.
14. Destinar a despesa social tots els recursos econòmics de les activitats no realitzades per les entitats
durant el confinament.
15. Estudiar la supressió o rebaixa del cost d’utilització d’equipaments esportius i activitats esportives
durant la propera temporada esportiva, i presentar una proposta en el proper Consell d’Administració de
Llastres Serveis Municipals SL.
16. En el termini màxim d’un mes, iniciar els procediments per a la remunicipalització dels serveis
funeraris, els centres de dia i la residència de gent gran per adequar la prestació dels serveis a criteris de
fiscalitat progressiva.
17. En el termini màxim d’un mes, iniciar els procediments per a la gestió remunicipalització dels serveis
funeraris, els centres de dia i la residència de gent gran per adequar la prestació dels serveis a criteris de
fiscalitat progressiva.
18. En el termini màxim de 3 mesos. elaborar un Protocol municipal d’atenció a la gent gran en cas
d’emergència.
19. En el termini màxim de 6 mesos, crear el Consell Municipal de Salut, per tal de fomentar un espai de
participació, gestió i decisió davant les diferents problemàtiques derivades de la salut, especialment en
situacions d’emergència sanitària com l’actual.”

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 28 de maig de 2020.
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 cinc membres (2
de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d’ERC i 1 del PP) i amb el vot favorable del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d’acord presentada per la CUP referenciada.

25.Expedient 1654/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP en l'àmbit educatiu per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica
derivades de la COVID-19 al Municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 1, En contra: 9,
Abstencions: 3, Absents: 0

Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es fa la següent explicació
«En aquesta proposta d’acord en centrem en l’àmbit educatiu, amb 7 mesures, que principalment son:
- Reestructurar el Consell Escolar Municipal i considerar-lo Consell Educatiu Municipal per tal
d’aglutinar tots els agents que participen en el procés educatiu (sector social, cultural, educatiu
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També hi ha un conjunt de propostes referides a les entitats que és una de les característiques del nostre
municipi, tant el seu nombre com la gran quantitat d’activitats que desenvolupen.
L’estudi de la viabilitat econòmica de les entitats l’han de fer cadascuna d’elles en funció de la seva
actuació i fonts de finançament. Nosaltres no som ningú per entrar a considerar si una entitat és viable
econòmicament o no, és obvi que aquesta tasca l’han de fer els associats a cadascuna d’elles.
Quan el Pla Estratègic de Subvencions es defineix anualment quan s’elaboren els pressupostos i les
diferents entitats són prou responsables per valorar les accions que han d’emprendre en cada moment.
Algunes d’elles de motu propio han refusat les subvencions d’enguany i aprofito per agrair-ho
públicament. És el cas del grup de dones Blanca d’Anjou de l’Hospitalet de l’Infant, del Centre
Excursionista Serres de Mestral o del Grup la Tribu.
A més, a l’inici de la crisi sanitària se’ls va enviar un escrit, recordant que les subvencions són per a portar
a terme unes actuacions concretes i no se’n poden improvisar d’altres.
Aquests recursos i altres que no es gastaran es dedicaran bàsicament a finalitats econòmiques i socials
derivades de la crisi del Covid-19.
Pel que respecta als preus que s’apliquen als serveis esportius són molt competitius i, per tant, no seran
objecte de cap reducció atenent a que les empreses públiques han de tenir un mínim d’ingressos per
evitar una competència deslleial en relació a altres empreses del sector de caràcter privat.
També parleu d’una sèrie de serveis que sense ser propis, l’Ajuntament licita en règim de concessió com
els serveis funeraris, o la gestió dels centres de dia i de la residència, i ho fan a uns preus molt baixos i
amb majoria de personal del territori. La qualitat de la prestació del servei fa que no es plantegi la
municipalització del servei, tal com vosaltres l’enteneu que és amb personal directe de l’Ajuntament. A
més en aquesta crisi han tingut un comportament molt professional i segurament serà un exemple de
bones pràctiques i, en cap cas, es tracta de sort, sinó de feina ben feta.
L’atenció a la gent gran és una prioritat per aquest Equip de Govern com així ho ha vingut demostrant de
forma fefaent en els darrers anys amb la implementació de serveis no essencials i sense comptar amb la
col·laboració de l’administració de la Generalitat. Aquest és el cas, per exemple, dels centres de dia o de
la residència per a la gent gran.
Durant les setmanes de la crisi sanitària s’ha demostrat de forma efectiva que aquest col·lectiu continua
sent prioritari per a nosaltres.
La construcció d’una futura residència a l’Hospitalet no fa res més que evidenciar que continuem
treballant en aquesta línia.
Per acabar, durant el mandat anterior es va crear la taula de Salut Municipal en col·laboració amb l’ABS
de Vandellòs i l’Hospitalet, es va realitzar un treball ben documentat, entenent salut en el sentit més ample
del terme, i que serveix per posar en acció les propostes que d’ell se’n deriven»

ACTA DEL PLE

El servei d’atenció veïnal és un recurs innecessari per al nostre municipi, com corroboren les atencions
que heu fet.
Quan la xarxa wifi, es disposa d’una xarxa pública i gratuïta amb una durada de 2h amb prop de 30 punts
de connexió sotmesa a una legislació molt estricta. Quan la cessió dels veïns s’ha de produir un acord
entre els usuaris en el que nosaltres no podem ni interferirem.

entre d’altres), amb diversos objectius:
ºTraçar estratègies educatives de caràcter integral en el procés de desconfinament, prestant
especial atenció a les famílies més vulnerables.
o Planificar programes d’intervenció socioeducativa en l’atenció als riscos emocionals.
o Establir mesures per eliminar la bretxa digital i la desigualtat entre alumnes que ha
aflorat durant l’estat de confinament i el procés de desconfinament.
o Garantir que, en el cas que el curs vinent combini l’educació presencial i a distància, es
faciliti a les famílies l’ajuda que requereixin per al correcte seguiment escolar, i a les
docents se’ls garanteixi la conciliació.
- Garantir que les joves i adolescents que visquin sota el llindar de la pobresa tinguin almenys dos
àpats diaris.
- Per al curs vinent, implementar un sistema de tarificació en funció de la renda per al servei de
menjador escolar, o, en el seu defecte, implementar un sistema de bonificacions per a usuaris en
situació de vulnerabilitat social.
- Impulsar un pla integral d’ajuts per a garantir l’accés de totes les joves i adolescents a les
activitats extraescolars i de lleure, casals d'estiu, equipaments esportius, etc.»
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La crisi sanitària de la COVID-19 està generant ja una sèrie de problemàtiques socials i econòmiques que
s’aniran agreujant durant els propers mesos i, probablement, anys. Cal, doncs, actuar des d’una doble
perspectiva temporal per afrontar ara les necessitats urgents, i plantejar per al mitjà i llarg termini aquelles
actuacions necessàries per a l’assoliment d’un nou model social, econòmic i ecològic molt més resistent,
just i equitatiu.
És des d’aquesta doble perspectiva temporal que plantegem un total de 7 propostes que aborden les
possibles solucions des del punt de vista educatiu. La majoria de propostes plantegen actuacions
concretes a curt termini, així com l’elaboració d’estudis, informes i programes per a la definició d’accions a
implementar al mig i llarg termini.
No es tracta d’un llistat exhaustiu ni tancat, sinó d’unes primeres mesures que pensem que caldria anar
implementant per tal de mitigar els efectes de la crisi sanitària, social i econòmica al nostre 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 d’un mes, reestructurar el Consell Escolar Municipal i considerar-lo Consell
Educatiu Municipal per tal d’aglutinar tots els agents que participen en el procés educatiu (sector social,
cultural, educatiu entre d’altres) i que tingui per objectius, entre altres:
a. Traçar estratègies educatives de caràcter integral en el procés de desconfinament, prestant especial
atenció a les famílies més vulnerables socialment i/o als nois i noies amb dificultat en l'aprenentatge o
amb altres necessitats especials.
b. Planificar programes d’intervenció socioeducativa en l’atenció als riscos emocionals que hagi pogut
causar el període de confinament en especial a les famílies més vulnerables i/o als nois i noies amb
dificultat en l'aprenentatge o amb altres necessitats especials.
c. Dissenyar d’un Pla Educatiu de Municipi per tal d’abordar un full de ruta que doni resposta a les
desigualtats socials.
d. Establir mesures per eliminar la bretxa digital i la desigualtat entre alumnes que ha aflorat durant l’estat
de confinament i el procés de desconfinament.
e. Treballar de manera coordinada amb les entitats i organismes dedicades al lleure del municipi per tal
d’elaborar una oferta educativa equitativa en el lleure, adaptada a les necessitats que es puguin generar
després del confinament i que pugui donar resposta aquest mateix estiu.
f. Garantir que, en el cas que el curs vinent combini l’educació presencial i a distància, es faciliti a les
famílies l’ajuda que requereixin per al correcte seguiment escolar, i a les docents se’ls garanteixi la
conciliació.
2. Un cop constituït el Consell Educatiu Municipal esmentat en el punt anterior convocar-ne una sessió
extraordinària (telemàtica o presencial, segons les circumstàncies sanitàries) per tal d’abordar
problemàtiques relacionades amb el procés de desconfinament i la represa del proper curs escolar.
3. En el termini màxim de dos mesos, elaborar un Pla Local d’Infància i Adolescència (actualment prestat
pel Consell Comarcal del Baix Camp), per tal de planificar programes d’intervenció socioeducativa
integrals, prestant especial atenció a les joves i adolescents més vulnerables socialment i/o amb
necessitats especials.
4. Garantir que les joves i adolescents que visquin sota el llindar de la pobresa tinguin almenys dos àpats
diaris.
5. Per al curs vinent, implementar un sistema de tarificació en funció de la renda per al servei de
menjador escolar, o, en el seu defecte, implementar un sistema de bonificacions per a usuaris en situació

ACTA DEL PLE

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

de vulnerabilitat social.
6. Amb coordinació amb la Generalitat de Catalunya, planificar, dotar i habilitar els espais que els centres
educatius necessitaran per poder garantir durant el curs vinent les mesures sanitàries establertes.
7. Amb coordinació entre el Departament de Serveis Socials i l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament
impulsar un pla integral d’ajuts per a garantir l’accés de totes les joves i adolescents a les activitats
extraescolars i de lleure, casals d'estiu,equipaments esportius, etc.”
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 28 de maig de 2020.
Per la Regidora Núria Ortiz es fa la següent explicació de vot:
«El Consell Escolar Municipal és un figura regulada i aprovada, amb la qual es podem impulsar totes les
mesures que afectin a la comunitat educativa. Considerem que no cal modificar-ho, ja que te aquestes
competències.
Existeix una relació constant i propera de tots els agents que participen en la comunitat educativa, fet que
permet gestionar tot allò que regularia un Pla Educatiu Municipal. Un exemple d’això son el seguit de
programes d’ajuda que s’han anat desenvolupant, com per exemple: ajuts a llibres, adults, català,
transport, ... O estem treballant conjuntament per poder atendre una nova situació, per exemple la
modificació de les bases de subvencions que s’aproven avui per poder atendre des de Serveis Socials les
Considerem que existeix un marc relacional molt estret, amb reunions periòdiques amb els centres,
les ampes i tota la comunitat educativa, que com deien està representada també al Consell Escolar
Aquesta moció en alguns punts sobrepassa les nostres competències e envaeix l’autonomia dels
centres.
També comentar que des de la Regidoria de joventut es va elaborar un Pla Local de Joventut on es
reflecteixen les demandes del punt 3. Joventut també té un circuit de derivació a Serv. Socials elaborat a
l’any 2016 i que reben informes de la Educadora Social per incloure a algunes famílies amb baixos
ingresso a les seves activitats, i les fan de manera gratuïta. (L’any passat van haver-hi dos germans
beneficiats).
Actualment existeixen ajudes pel menjador per part del Consell Comarcal per als alumnes dels centres de
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Municipal.
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necessitats de connectivitat d’algunes famílies.

augmentant les bonificacions. També hi ha ajuts del Consell comarcal. Aquest curs s’avaluarà l’abast
d’aquest ajuts, per tal d’ajustar el suport municipal»

El Ple de ‘Ajuntament amb el vot desfavorable de nou membres (6 del PSC, 1 d´ERC, 1 de C’s i 1 del PP)
que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l’abstenció de
tres membres (2 de JxCaT i 1 de la FIC) i amb el vot favorable del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d’acord presentada per la CUP referenciada.

26.Expedient 1657/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP per reclamar la continuïtat dels punts de guaita per la prevenció
d'incendis forestals
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentime
nt

El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP fa la següent explicació:
«Des de fa diverses dècades el nostre territori a l'estiu està vigilat per guaites forestals dependents del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que avisen en cas d'observar una columna de fum.
En el cas del nostre municipi son dos d’aquests punts de guaita els que tenim més propers, el de la
Miranda de Llaberia (I-508, Tivissa, Ribera d’Ebre) i el de la Creu de Santos (I-502. Tivenys, Baix Ebre).
Des del nostre Ajuntament s’ha constatat històricament la importància i utilitat d’aquest servei de tal
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primària. Actualment des de la Llar l’ordre de preus és molt baix., mantenint uns preus molt conservadors i

Vist el dictamen emès per la Comisisó informativa de serveis a les persones del 28 de maig de 2020.
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels tretze membres (6 del PSC, 2 de JxCAT, 1 de la FIC, 1 d’ERC,
1 de la CUP, 1 de C’s i 1 del PP) que legalment el component, ACORDA:
Primer.- Exigir el manteniment dels punts de guaita forestals de la Generalitat de Catalunya per la seva
utilitat i importància en la rapidesa dels avisos i la qualitat de les informacions aportades.
Segon.- Comunicar l’acord del punt anterior a la Mesa i als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, als delegats de la Generalitat al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, al Conseller
d’Interior i a la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.-. Ratificar la col·laboració amb l’ADF Vandellòs per al manteniment del punt de guaita propi
(Guaita Dedalts) durant els mesos d’estiu.
Quart.-. Donar a conèixer el contingut d’aquest acord a la ciutadania del nostre municipi per aquells
mitjans que es creguin oportuns.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
27.Expedient 1633/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de les bases reguladores de
subvencions per al foment del teixit empresarial del Municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
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Intervé el Regidor Frederic Escoda manifestant: Nosaltres estem totalment d’acord en que no es
suspenguin els punts de guait. No hi hem tret cap benefici econòmic, s´ha fet per preservar la natura.
Tornarem a fer la demanda per estar dins de la Xarxa de Catalunya, però si no prospera ho continuarem
fent com fins ara, amb col.laboració amb l’ADF i corren a càrrec de l’Ajuntament els guaites del terme
municipal”
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Des del nostre punt de vista, i especialment en un municipi catalogat com de molt alt risc d’incendi i amb
una orografia complexa, ens sembla una temeritat desmantellar aquesta xarxa de guaites forestals ja que
no tots els punts del terme son visibles des de les carreteres o nuclis de població.
És per això que la proposta d’acord demana exigir al Departament d’Interior el manteniment dels punts de
guaita, així com ratificar el suport de l’Ajuntament a l’ADF Vandellòs per a la continuïtat del punt de guaita
municipal»

ACTA DEL PLE

manera que s’ha col·laborar amb l’ADF Vandellòs per a l’establiment d’un punt de guaita propi per al
municipi durant els mesos d’estiu (Guaita Dedalts). Aquest servei de guaita municipal funciona des de fa
més de 10 anys i és l’únic de tot Catalunya que no depèn del Departament d’Interior.
El passat 14 d’abril s’anunciava l’Acord de Govern de la supressió definitiva del cos de guaites forestals
de la Generalitat de Catalunya,culminant així un procés engegat l’any 2012 amb el tancament de
diferents punts de guaita que va deixar extenses àrees forestals sense vigilància. Aquesta decisió,
basada en un canvi de model de detecció i vigilància dels incendis forestals per part de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPIS), no ha estat ben rebuda per nombrosos
ajuntaments, col·lectius i entitats.
Volem remarcar la vital tasca que duen a terme els guaites forestals, grans coneixedors del territori que
detecten ràpidament columnes de fum i les situen sobre el terreny, determinant les seves característiques
i evolució perquè els serveis d’extinció puguin destinar-hi el recursos necessaris. Hi ha zones on poden
caure centenars de llamps durant la campanya forestal que poden provocar incendis i sovint només els
guaites els detecten, ja que solen ubicar-se en zones molt aïllades i difícilment detectables per la
ciutadania.
En un municipi com el nostre, amb extenses àrees amb molt poca densitat de població i d’activitat
econòmica, relleus abruptes i valls tancades és justament on més necessària és aquesta xarxa de
guaites, ja que la probabilitat que un ciutadà avisi d’una columna de fum és molt baixa. Per tant,
l’eliminació d’aquesta xarxa de vigilància posa en perill aquests extensos territoris d’alt valor ecològic i
paisatgístic.
Tenint en compte l’estat actual de moltes de les masses forestals, l’escassa gestió forestal en matèria de
prevenció d’incendis, els períodes de sequeres i onades de calor cada cop més recurrents, creiem que és
més necessari que mai mantenir una xarxa de detecció d’incendis forestals. No podem dependre de la
bona voluntat dels avisos de particulars, que en moltes ocasions és difícil que pugui posicionar
degudament l’incendi i traspassar informació tècnica i de seguiment del foc.

Tota la operativa de la targeta moneder quedarà enregistrada en una aplicació informàtica que validarà
tot el procés.
Els Beneficiaris són les persones físiques i llars de convivència amb residència i empadronades al
municipi segons el padró municipal d’habitants amb un termini mínim d’un any.
Com l’objectiu d’aquesta mesura és la reactivació econòmica dels sectors més perjudicats davant la crisi
(sector del turisme i comerç, el serveis en general) , aquestes bases regulen en l’annex la tipologia
d’empreses autoritzades segons el número de la CNAE , que és la classificació nacional d’activitats
econòmiques; entre les quals estan incloses les ferreteries, comerç de pintures, vidres. i altres
equipaments de la llar, tallers d’automòvils, comerç al detall d’electrodomèstics, mobles, il·luminació,
llibres, música, joguines, roba, calçat, agències de viatges, activitats culturals, esportives, artístiques,
espectacles, bars, restaurants i perruqueries, entre d’altres.
Queden excloses les empreses que no figuren a l’annex que són els establiments que no s’han vist
obligats a tancar com ara establiments d’alimentació, supermercats o benzineres.
La dotació pressupuestària de la subvenció és de 350.000€ però s’espera que l’impacte econòmic que
generi al municipi sigui de 600.000€
Amb aquesta mesura es preten fomentar l’economia circular, ja que si bé els beneficiaris de l’ajut són
totes les famílies, també es fomentarà el consum en el sector productiu del municipi.

”

El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifesta:
«Nova subvenció que pretén fomentar el consum de béns i serveis de la ciutadania a les empreses i
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2.-Targeta Consum 100% plus
Per les famílies que superin els valors de renda de la taula, rebran la meitat dels imports anteriors.
Llar amb una persona sola sense fills ----50
Llar amb pare o mare amb fills
-----90
Llar amb parella sense fills
-----125
Llar amb parella i fills o altres tipus ----160
En aquesta segona tipologia de targeta, la forma d’aquirir els béns i serveis a les empreses locals serà el
50% de l’import a càrrec de la targeta i l’altre 50% amb aportació pròpia del beneficiari.
La qual cosa suposa que per utilitzar la targeta moneder les persones obtindran un 50% de descompte
en la compra de béns i serveis en les empreses locals autorizades, anant a càrrec de la subvenció l’altre
50%.
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Per la Regidora Ma José Gómez fent la següent explicació”:Amb la voluntat de continuar implementant
mesures urgents de reactivació econòmica per reduir l’impacte negatiu en l’economia local i en
l’ocupació provocada per la crisi sanitària del covid19
Elaborem aquest AJUT amb la finalitat de fomentar el consum de la ciutadania en aquelles empreses
locals que s’han vist afectades per l’estat d’alarma.
L’ajuntament subvencionarà directament i a fons perdut la compra de béns i serveis als ciutadans
mitjançant una tarjeta moneder carregada amb un saldo en forma de vals que donen el dret de
bescanviar-los a les empreses locals adherides a la campanya.
L’import del ajuts serà una quantia variable en funció de:
-el nombre de membres de l’unitat familiar
-i de la capacitat económica de la llar de convivència
Per la determinació dels límits per llar s’utilitzarà el següent criteri de càlcul:
IRSC l'indicador de renda de suficiènica de CAT mensual vigent que fixa periòdicament la Generalitat
per tal de valorar la situació de necessitat de les famílies
Aquest indicador actualment és de 569,12€
Multiplicat per un índex que diferencia la composició de les famílies en quan a número de membres.
D’aquesta forma s’obté una taula de valors de renda per cada tipologia de llar
A partir d’aquesta taula (pàgina 2 bases) s’estableix dos tipus de targetes:
1.-Targeta Consum 100% Per aquelles famílies que estiguin per sota d’aquest valors de renta de
suficiència que rebran el 100% l’ajut per considerar-se que es troben en una situació de vulnerabilitat.
(cuadre de la pàgina 2)
Els saldos en vals carregats a la targeta moneder serà:
Llar amb una persona sola sense fills 100€
Llar amb pare o mare amb fills
180€
Llar amb parella sense fills
250€
Llar amb parella i fills o altres tipus 320€
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A favor: 12, En contra: 0,
Abstencions: 1, Absents: 0

comerços locals. La subvenció és per la compra directa de béns i serveis.
La proposta en general es pot considerar correcta, tot i que en la línia del que comentàvem anteriorment,
que només pretén tapar forats en un context de crisi sistèmica, entenent que les solucions no vindran mai
només per la via de les subvencions.
És una proposta, però que no té en compte cap discriminació positiva vers les empreses que amb
recursos propis han aguantat els treballadors malgrat la caiguda d’activitat, i no han anat a l’ERTO “fàcil”.
Pensem que la proposta hauria d’incloure aquesta discriminació positiva. A nosaltres no ens ha donat
temps de preparar una esmena adequada en temps i forma»
Per la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es manifesta:tu creus que aquesta iniciativa
podria crear llocs de treball?, ja que dupliquem a 600.000€, sinó almenys conservar-los!, igual a
través d'un estudi no se això ja ho faràs.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica de 28 de maig de 2020.

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

Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions per al foment del teixit empresarial
del Municipi de Vandellòs i l’ Hospitalet de l’IInfant, que s´adjunta com ANNEX 3
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la
seva publicació oficial al Butlletí oficial de la província de Tarragona , al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Tauler d´anuncis de la Corporació Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus
d’al.legació i/o reclamació l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la
publicació de les bases aprovades definitivament.
Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases es podrà interposar recurs
contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadminstrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l´endemà de la publicació de l´aprovació
definitiva, d'acord amb l´article 112 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosadminsitrativa del 13 de juliol de 1998.
Quart.- Notificar aquest acord al Departament de promoció eoconòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant. Significant-se que serà Idetsa la que gestionara la tramitació d'aquestes
subvencions d'acord amb l'Ajuntament.

28.Expedient 1637/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la Moció que presenta el grup
municipal d'ERC per fer del Municipi una destinació turística segura, en referència a la COVID-19 i
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El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1
d’ERC, 1 de C’s i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen, i amb l’abstenció del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- tès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament que desenvolupa l'esmentada Llei i el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels Ens locals
(articles 118 i següents) així com l´ordenança general municipal de subvencions.
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Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 28 de maig de 2020.
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Intervé l’Alcalde fent la següent explicació:»Bàsicament es tracta de fomentar el consum local, aportar
diners directament al consumidor per tal que pugui tenir accés a bens de primera necessitat i gastar-los
en comerços del municipi, això fa que se’n beneficii tothom.
Així doncs, amb la quantitat de diners que s’aportarà als veïns del municipi s’obtindrà un resultat positiu
en les persones i comerços. Es tracta, sobre tot, que l’activitat econòmica no s’aturi i que es generi un
dinamisme econòmic que facilitarà la creació de llocs de treball, i, si cal, es pot suplementar o ampliar
amb altres mesures”

propostes per a un futur molt proper
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/
Assentiment

Per part del grup municipal d’ERC es retira aquest punt de l´ordre del dia.
29.Expedient 1639/2020. Estudi i aprovació,si procedeix, de la Moció que presenta el grup
municipal d'ERC pel desenvolupament i posicionament del Municipi en un nou entorn social i
econòmic
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 2, En contra: 7,
Abstencions: 4, Absents: 0

Vista la moció que literalment estableix:
Vist les condicions generades per la pandèmia de la Covid-19, vistes les restriccions de moviments que
aquesta genera i generarà; tot això provocarà un canvi de comportament i, potser, d’hàbits en el consum
dels productes i de les destinacions turístiques, condicionats per la situació econòmica i social, el
replantejament del cost econòmic i ecològic dels grans desplaçaments i, alhora, els comportaments
condicionats per la por i la recerca de la seguretat a tots els nivells.
A curt i, com a mínim, a mig termini, queda clar que destinacions com la nostra, necessitaran un
replantejament a partir de projectes turístics sostenibles i regeneratius, a més, de l’elaboració de
propostes turístiques, cada cop, més complexes i elaborades, destinades a nous grups de consumidors,
disposats a pagar per a experiències autèntiques i relacionades amb l’entorn natural i social que visiten.
Queda clar que aquest estiu, l’activitat turística haurà de sobreviure dels mercats més propers, sobretot,
perquè sembla poc probable la mobilitat internacional i, sembla, segons els ímputs que arriben dels
diferents països, que la tendència serà tancar-se i fer consum intern, per tal de crear més autoconsum i
evitar la generació de riscos vers la pandèmia. El que quedarà per veure és el comportament dels
mercats en els propers anys, però ja molts experts vaticinen un important canvi en el comportament i
en el consum, de manera que es preveu un limitació important dels viatges llunyans i l’encariment dels
desplaçaments.
En aquest context, vist, també, que la Generalitat prepara un certificat turístic que acrediti que un negoci
ha adoptat les mesures necessàries per a considerar-se lliure de COVID-19, per recuperar l'activitat en el
sector un cop superada la fase més complicada de la pandèmia. Es tracta d'un segell que distingeix a
allotjaments, bars o
restaurants que compleixin una sèrie de normes d'higiene i seguretat, com la correcta desinfecció de les
instal·lacions o formació específica de personal per extremar les precaucions i prevenir contagis de virus.
Aquestes accions, per una part, van destinades a millorar els serveis, generant un entorn segur per a
clients i treballadors, per altra part, i diríem que, sobretot, van destinades a millorar la imatge d’una
destinació com Catalunya que, ara mateix, està molt tocada; a partir de la generació d’una imatge de
destinació segura, on els turistes i visitants es poden sentir segurs.
A més, podem trobar destinacions com Lloret de Mar o L’Ampolla, entre moltes altres,que ja estan
treballant en aquesta direcció i, el que seria encara més important, ho estan comunicant.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d ́Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents:
Mesures urgents per aquesta temporada (avui):
PRIMER.- Acompanyament per part de l’Ajuntament de tots els empresaris turístics per tal d’aconseguir
aquest segell de Free-Covid, per tal d’ajudar-los en la formació i en la implantació de totes les mesures
que se’n derivin.
SEGON.- Que l’Ajuntament prengui totes les mesures necessàries per aconseguir que ens els espais
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Aquests canvis de comportament social, cultural i de consum, estan generant en els territoris una
necessitat urgent de replantejar-se el model econòmic local, així com la tendència a treballar per
aconseguir una economia i una societat sostenible i regenerativa amb el planeta.
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“Una de les grans preocupacions que tenim com a ERC és el futur tant a curt com a llarg termini del
nostre municipi.
Vista la situació actual, l´evolució i les necessitats que s´entreveuen en un futur immediat, condicionats
pel canvi climàtic, el qual està condicionant un replantejament de les fonts d´energia i del model
econòmic actual. A aquest de tendència i comportament de la societat, ara, cal afegir les conseqüències
de la pandèmia de la COVID-19 la qual sembla que ve a demostrar la necessitat de canviar els
paradigmes socials i econòmics.
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Per la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d’ERC es fa la següent explicació:

públics, inclosos terrasses i platges, els habitants i visitants puguin estar segurs, tant perquè es
compleixen totes les normes de seguretat, com perquè se’ls manté informats en tot moment.
TERCER.- Realitzar una campanya de comunicació i publicitat per tal de posicionar el municipi com a
una destinació segura per a tothom. Aquesta campanya, vista la situació, caldria centrar-la, bàsicament,
en mercats propers com Andorra, Àrea Metropolitana de Barcelona, Aragó, Madrid, País Basc i Navarra.
Mesures per un futur molt proper (demà):
QUART.- Elaboració d’un pla estratègic per a l’activitat turística i comercial del municipi, el qual estarà
condicionat i ,absolutament, lligat a l’estratègia desenvolupada pel conjunt de municipi, que vingui a
marcar els eixos centrals i prioritaris per aconseguir un canvi de model i que, alhora, serveixi d’eix central
per al desenvolupament de projectes, accions i productes.
CINQUÈ.- Elaborar i treballar projectes turístics potents i coherents a l’entorn dels eixos marcats pel pla
estratègic, que posicionin el municipi dins de les noves tendències dels mercats turístics.
SISÈ.- Proposar i elaborar accions i productes per tal de posicionar el municipi en els mercats turístics i
facilitar la comercialització de les ofertes, les quals hauran d’anar lligades a la realitat social i natural del
territori i, alhora, a les demandes de la nova segmentació del mercat.
SETÈ.- Que el pressupost del 2020 inclogui una partida específica per a dur a terme aquests acords.

Per tant, lamentem que tota aquesta tasca portada a terme per la Mancomunitat no hagi estat ni
coneguda, ni reconeguda ni valorada pel vostre GM, ja que és evident que la proposta de la moció està
més que justificada i portada a terme per part de la Mancomunitat. “

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Intervé la Regidora Ma José López fent la següent explicació de vot: “El nostre vot en contra ve motivat
pel següents motius:
“La necessitat d’una estrategia de desenvolupament econòmic local ha estat la principal raó de ser de la
MIDIT, que és la mancomunitat que integra els ajuntaments de V_H, Tivissa i Pratdip.
En aquest sentit, la Midit va elaborar un primer pla estratègic per un periode de 10 anys que va del
2008-2018,
Per tant,
En quant a la primera proposta d’acord:
Volem recordar al GM d’ERC que actualmente la MIDIT està portant a terme el segon pla estratègic de
desenvolupament econòmic local del territori.
En quant a la segona proposta
Volem comentar que la diagnosi socioeconòmica es va presentar públicament el 23/9/2019 a on van ser
convocats tots els partits polítics (també el GM d’ERC), tècnics, sector privat i ciutadania. Posteriorment
es va enviar la informació mitjançant correu electrònic i està publicat al web.
En quant a la quarta
Efectivament, en la metodologia de treball sempre s’han contemplat taules de treball participades per tots
els sectors, públic (politics i tècnics), privat, i ciutadania. El funcionament de les taules de participació,
es presenta públicament el 9/12 a la qual es van convocar a tots els partits polítics del consistori.
La primera taula de treball amb la .participació d’una vuitantena de persones es porta a terme el dia 6/2
a on també van ser convograts els GM de l’ajuntament
La segona taula estava prevista pel 2/4 però va ser posposada per la DEA i es treballa per reprend-la
quan la situació ho permeti.
A més a més, degut a la crisi sanitària, económica i social derivada del COVID, es va considerar
necessari per part de la MIDIT l’actualització del les dades socioeconòmiques del mercat de treball i teixit
productiu de forma trimestral i comparada per donar una visió de l’afectació de la crisi al teixit empresarial
i socioeconomic del territori.
Aquest informe es va enviar el 4/5/2020 a totes les persones participants a les taules del pla estratègic
(entre les quals hi figura el GM d’ERC) a més de trobar-se a disposició pública a la página web MlIDIT.
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Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifesta:”La moció planteja que un grup
d’experts/es haurien de fer un estudi per fer propostes d’actuació per com encarar el futur del municipi.
Des de la visió de la CUP, el model de futur del municipi no l’han de decidir uns experts, sinó el conjunt
de la ciutadania. En aquest sentit, el nostre Grup Municipal ha fet propostes en aquest ple, com la
creació dels Consells de Poble o l’elaboració de plans de contingència postnuclear, on es planteja que
sigui la ciutadania, i no uns experts, la que decideixi el futur del municipi.
Estem d’acord en el fons de la qüestió: definir un model nou de municipi. Però no en la forma: que ho
decideixin un experts.

ACTA DEL PLE

Per finalitzar la meva intervenció voldríem dir que En cap cas qüestionem la tasca que es fa des de la
MIDIT tanmateix entenem que és necessari poder desenvolupar una estratègia global i de futur per al
nostre municipi.”

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica de 28 de maig de 2020.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 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 CUP i 1 del PP) i amb el vot favorable de dos membres (1 de la FIC i 1 d’ ERC),
ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d’acord presentada per ERC referenciada.

30-Expedient 1642/2020. Estudi i aprovació si procedeix, de la moció que presenta el grup
municipal d'ERC per demanar mesures per pal.liar els efectes econòmics de la COVID-19 als
restauradors locals

Són dos mocions que presenten una bateria de mesures per tal de pal.liar els efectes econòmics de la
pandèmia tant en el nostre comerç local com en els restauradors.
Abans de llegir les mesures, voldríem fer esment de l´informe que ha publicat recentment la PIMEC « Una
estimació de l´impacte inicial d´un mes de confinament sobre el VAB a Catalunya» , segons aquest estudi
el major volum d´incidència econòmica del confinament l´ha registrat, a distància de la resta de sectors, el
grup Comerç, el transport i l ´Hostaleria, que ha concentrat una tercera part de la caiguda de la producció
total de l´economia catalana i un 45% de la caiguda del sector serveis. I per exemple les perruqueries que
han perdut més activitat fins a un 88%.
En aquest context que ens afecta en gran manera al nostre municipi.”
Vista la moció del següent contingut literal:
“Un mes després de l’inici del confinament, L’observatori de la PIMEC ha elaborat l’informe sota el títol
‘Una estimació de l’impacte inicial d’un mes de confinament sobre el VAB a Catalunya’, variable
macroeconòmica clau per prendre el pols de la conjuntura i que recull la part d’oferta de l’economia.
La patronal efectua una estimació de l’impacte econòmic del confinament pel Covid-19 per quinzenes i
constata que els efectes sobre l’economia catalana s’han notat més en la segona, amb una reducció del
VAB quinzenal del 60,4%, i del 46,6% en la primera.
D’altra banda, la reducció del VAB indicada representa el 4,4% del VAB anual català i, en euros, l’impacte
es xifra en uns 10.000 milions d’euros, sobre una producció mensual mitjana de 19.000 milions.
L’activitat registrada per sectors respecte a la mitjana d’un mes de 2019 ha estat particularment baixa a la
construcció (-85%) i als serveis (-53%). A la indústria la caiguda es xifra en un -48% respecte a un mes
estàndard del 2019.
PIMEC estima en una reducció del 53,5% l’impacte del confinament en el VAB català respecte a la mitjana
mensual de l’any 2019.
Dades per sectors, en el mes de confinament:
• La construcció és el sector que més ha reculat, amb una reducció del 85% del VAB, i els serveis, amb
una reducció del 53% del VAB.
El major volum d’incidència econòmica del confinament l’ha enregistrat, a distància de la resta, el grup
Comerç, el transport i l’hostaleria, que ha concentrant una tercera part de la caiguda de la producció total
de l’economia catalana i un 45% de la caiguda del sector serveis.
Dins d’aquest grup, el que ha mantingut el seu nivell d’activitat i fins i tot l’ha augmentat, ha estat el
comerç alimentari i de quotidià de la llar. En termes relatius, les activitats artístiques, recreatives i altres
serveis com les perruqueries són els que han perdut més activitat, fins a un 88%.
Així doncs, per tot el què s’ha exposat en aquesta exposició, el grup municipal d’ERC de Vandellòs i
L’Hospitalet de l’Infant proposa al Ple d’aquest ajuntament l’adopció del següents ACORDS
PRIMER.- Posar en valor, recolzar i fomentar la restauració local
SEGON.- Destinar un fons de 30.000€ a ajuts a fons perdut per a comerços i serveis de proximitat: crear
una partida extraordinària de subvencions directes als restauradors locals
TERCER.- Destinar una partida extraordinària per dotar de material de protecció als restauradors, és a dir

ACTA DEL PLE

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC es fa la següent explicacó:
“Si us sembla bé les presentaré conjuntament.
Aquestes dues propostes surten dels contactes que hem mantingut tant via reunió telemàtica amb alguns
membres de la Unió de Botiguers i també de contactes telefònics amb membres de la junta dels
restauradors.

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 2, En contra: 7,
Abstencions: 4, Absents: 0
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Desfavorable

A més a més, des de l’inici del estat d’alarma i preveient les dificultats vam crear “l’antena empresarial”
que és un grup de whatsapp on participa
- un representant de cadascuna de les 3 assoc,
- el tècnic de promoció ec, la tècnica de turisme, la coordinadora de comerç, ADL agent de
desenvolupament local i el sargent de la policía local
-i jo mateixa com a representant de l’equip de govern.
Aquesta eina tenia i té la finalitat d’atendre tots els dubtes que poguessin tenir durant l’estat d’alarma
davant d’un context d’ incertesa i sense precedents, i així poder garantir i gestionar de forma àgil i
correcta la gran quantitat d’informació existent i resoldre tots els dubtes relacionats amb el confinament i
l’acomplimient de les normatives derivades de la DEA decalració de l’estat d’alarma.
Per tots aquest motius, el nostre GM, vota en contra de la moció”

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 28 de maig de 2020.

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

La Regidora Ma José Gómez fa la següent explicació de vot: “El nostre vot en contra ve motivat perquè
les mesures que es proposen a la moció són, al nostre parer, insuficients per poder fer front als efectes
negatius del covid 19 als restauradors i comerç local.
De fet, ja en el passat ple, es van aprovar dues línees de subvencions destinades als autònoms, les
micro i petites empreses que van estar obligades a cessar l’activitat, o que van veure reduir els seus
ingressos a causa de la DEA, (entre les quals està el comerç i la restauració).
La dotació pressupostària d’aquets ajuts va ser de 335.ooo€, per tant quasi 6 vegades la proposta de
l’acord de la moció.
En quant a l’impuls de campanyes, l’ajuntament treballa en una campanya de comunicació de
sensibilització del comerç de proximitat i productors locals en format de vídeo i cartells, que es difondran
a través del mitjans de comunicació de l’ajuntament com la televisió local,la ràdio, web i xarxes socials
per posar en valor el comerç local i fomentar la compra.
A més a més, a fi de donar suport als empresaris locals entre els quals estan els comerciants i els
restauradors, volem destacar que des de l’inici de l’estat d’alarma van veure convenient mantenir un
contacte directe amb l’empresariat local donat els moments de dificultat que el col·lectiu està patint. Per
això, els hem convocat telemàtica i presencialment,quan ha estat possible, per conèixer quines
necessitats tenien i atendre les seves peticions.
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Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es manifesta:
«Aquesta moció i la següent són el mateix, la diferència és que en aquesta només es parla del sector de
la restauració i a la següent de tots els altres sectors econòmics del municipi.
Tot i compartir el fons de la qüestió, que entenem que no es altre que ajudar al teixit econòmic del
municipi, entenem que es tracta d’una divisió injusta, ja que qualsevol empresa que pateixi les
conseqüències econòmiques del COVID hauria de poder optar a les mateixes ajudes sense diferenciarlos per sectors.
A l’exposició de motius es presenten dades per al conjunt de Catalunya, obviant les dades desagregades
a nivell municipal. I això, des del nostre punt de vista, comporta a un error de partida en la confecció de
les mocions. La vostra proposta és destinar 30.000€ al sector de l’hosteleria i 30.000€ a la resta del teixit
econòmic del municipi. No dubtem de la vostra bona intenció, però llegint les dades subministrades pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’informe “Expedients de regulació temporal d'ocupació
registrats a Catalunya”, i a data 1 de maig (darreres dades disponibles), al municipi hi ha 107 ERTO que
afecten a 369 persones. D’aquests, la hosteleria és el sector més afectat, cert, amb un 38% dels ERTO i
un 30% de treballadores afectades. Però és que la resta d’activitats econòmiques, representen en el seu
conjunt un 62% dels ERTO i un 70% de treballadores afectades.
Les propostes que feu, doncs, discriminen econòmicament el conjunt de sectors econòmics enfront
l’activitat turística. I això entenem que no és just. Com que compartim el fons de la qüestió però no ens ha
donat temps de presentar esmenes per millorar les propostes en els termes exposats, ens abstenim.

ACTA DEL PLE

que l´Ajuntament compri el material de protecció i el faci arribar als negocis.
QUART.- Impulsar campanyes de sensibilització per tal que els ciutadans consumeixin als establiments
locals
CINQUÈ- Desenvolupar incentius i sinergies entre els comerços, restauradors i productors locals per tal
que ofereixin i comercialitzin els seus productes.
SISÈ.- Aquests acords comportaran la modificació del pressupost del consistori per al 2020

El Ple de l’Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit 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 CUP i 1 del PP) i amb el vot favorable de dos membres (1 de la FIC i 1 d’ERC),
ACORDA:
Primer.- Desestimar la moció presentada pel grup municipal d’ERC referenciada.

31.Expedient 1643/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el grup
municipal d'ERC per demanar mesures per pal.liar els efectes econòmics de la COVID-19 al
comerç local

Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant:
«Per complementar els arguments del punt anterior, i que també serveixen per aquest, fer notar que les
dos propostes demanen que l’Ajuntament pagui els materials de protecció de cada negoci. Entenem que
es poc oportú destinar tants recursos econòmics a les empreses, i menys sense cap discriminació positiva
vers aquelles empreses que han fet un esforç aguantant la plantilla, i sobretot en un context on
l’emergència és sobretot social.»
Per la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d’ERC es fa la següent rèplica al Regidor Sergi
Saladié de la CUP: en cap cas estem fent discriminació d´un sector a un altre. Parlo de les perruqueries.
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Vista la moció presentada pel grup municipal d’ERC del següent contingut:
“Un mes després de l’inici del confinament, L’observatori de la PIMEC ha elaborat l’informe sota el
títol ‘Una estimació de l’impacte inicial d’un mes de confinament sobre el VAB a Catalunya’, variable
macroeconòmica clau per prendre el pols de la conjuntura i que recull la part d’oferta de l’economia.
La patronal efectua una estimació de l’impacte econòmic del confinament pel Covid-19 per quinzenes i
constata que els efectes sobre l’economia catalana s’han notat més en la segona, amb una reducció del
VAB quinzenal del 60,4%, i del 46,6% en la primera.
D’altra banda, la reducció del VAB indicada representa el 4,4% del VAB anual català i, en euros, l’impacte
es xifra en uns 10.000 milions d’euros, sobre una producció mensual mitjana de 19.000 milions.
L’activitat registrada per sectors respecte a la mitjana d’un mes de 2019 ha estat particularment baixa a la
construcció (-85%) i als serveis (-53%). A la indústria la caiguda es xifra en un -48% respecte a un mes
estàndard del 2019.
PIMEC estima en una reducció del 53,5% l’impacte del confinament en el VAB català respecte a la mitjana
mensual de l’any 2019.
Dades per sectors, en el mes de confinament:
• La construcció és el sector que més ha reculat, amb una reducció del 85% del VAB, i els serveis, amb
una reducció del 53% del VAB.
El major volum d’incidència econòmica del confinament l’ha enregistrat, a distància de la resta, el grup
Comerç, el transport i l’hostaleria, que ha concentrant una tercera part de la caiguda de la producció total
de l’economia catalana i un 45% de la caiguda del sector serveis.
Dins d’aquest grup, el que ha mantingut el seu nivell d’activitat i fins i tot l’ha augmentat, ha estat el
comerç alimentari i de quotidià de la llar. En termes relatius, les activitats artístiques, recreatives i altres
serveis com les perruqueries són els que han perdut més activitat, fins a un 88%.
Així doncs, per tot el què s’ha exposat en aquesta exposició, el grup municipal d’ERC de
Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant proposa al Ple d’aquest ajuntament l’adopció del següents
ACORDS
PRIMER.- Posar en valor, recolzar i fomentar el comerç local, productors locals i els serveis de proximitat
SEGON.- Destinar un fons de 30.000€ a ajuts a fons perdut per a comerços i serveis de proximitat: crear
una partida extraordinària de subvencions directes a establiments de proximitat afectats: comerços,
perruqueries, tallers i, en general tots els establiments a peu de carrer.
TERCER.- Destinar una partida extraordinària per dotar de material de protecció als establiments,
és a dir que l´Ajuntament compri el material de protecció i el faci arribar als negocis.
QUART.- Impulsar campanyes de sensibilització per tal que els ciutadans comprin al comerç local
i als productors locals.
CINQUÈ.- Aquests acords comportaran la modificació del pressupost del consistori per al 2020

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 2, En contra: 7,
Abstencions: 4, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Desfavorable

La Regidora Ma José Gómez fa la següent explicació de vot.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 28 de maig de 2020.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit 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 CUP i 1 del PP) i amb el vot favorable de dos membres (1 de la FIC i 1 d’ERC),
ACORDA:
Primer.- Desestimar la moció presentada pel grup municipal d’ERC referenciada.
32.Expedient 1658/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP per a l'elaboració d'un inventari de locals comercials buits

Per la Regidora Ma José Gómez es fa la següent explicació de vot:”Efectivament, els representants del
sector del comerç van manifestar en la darrera Taula d’empresaris la necessitat d’incentivar l’obertura de
locals comercials que en l’actualitat estan tancats.
En resposta a aquella petició, jo mateixa com a responsable de la regidoria de comerç, vaig manifestar en
el sí de la taula, que estàvem treballant en vàries línees, una de les quals era la creació d’un viver de
empreses de comerç, ja que és una de les prioritats establertes en el nostre programa electoral.

En el ple del 13 de febrer, si bé vaig explicar que l’inventari ja existia, quan ampliava l’argumentari que
justificava la nostra postura en contra, no parlava d’un inventari sinó de l’existència d’un cens de locals
comercials.

Per aclarir conceptes, la diferència entre un inventari i un cens és que un inventari contempla un major ni-
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Vista la proposta d’acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:
“Al nostre municipi existeix una problemàtica relacionada amb el tancament de comerços de proximitat.
L’origen d’aquesta problemàtica és diversa, i va des dels canvis en els hàbits de consum fins a l’elevat
preu dels locals comercials.
En la darrera reunió amb la Taula d’Empresaris va sorgir una proposta per tal d’intentar incentivar la
reobertura de locals comercials de proximitat.
En aquest sentit, i per recolzar aquesta proposta, des del nostre grup municipal creiem necessàri
l’elaboració d’un inventari del parc de potencials locals comercials que actualment es troben en desús,
que posteriorment hauria de permetre estudiar quines possibilitats hi hauria de posar-los en actiu d’una
manera adequada.
En el Ple del 13 de febrer el nostre Grup Municipal va registrar aquesta mateixa proposta d’acord. Durant
el Ple la regidora Maria José Gómez va afirmar que aquest inventari de locals comercials buits ja estava
fet en el marc del Pla Estratègic del Comerç de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant vigent des del setembre
de 2016.
Davant el dubte i la incertesa, el Grup Municipal vam decidir retirar la proposta de l’ordre del dia per tal de
poder contrastar les afirmacions fetes per la regidora de l’equip de Govern.
El nostre Grup Municipal va sol·licitar còpia de l’esmentat pla estratègic, i un cop analitzat s’ha pogut
constatar que l’inventari de locals comercials buits no està realitzat, sinó que justament el que diu el pla
estratègic és que cal realitzar-lo.
S’adjunta fragment on apareix citada la necessitat d’elaborar l’inventari de locals comercials buits:
Font: Pla Estratègic del Comerç de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, pàgina 118
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 encarregar un estudi per a l’inventari dels locals comercials buits al
municipi segons indica el Pla Estratègic del Comerç de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (2016).
2. L’inventari hauria de detallar, com a mínim, la superfície, l’equipament interior, l’estat de manteniment, i
el temps en desús.
3. Un cop elaborat l’inventari, publicar a la web de l’Ajuntament la borsa de locals tancats per tal de fer-ne
difusió entre els possibles interessats.”

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 1, En contra: 9,
Abstencions: 3, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Desfavorable

vell de detall de les dades.

Llegeixo literalment el que vaig dir, i que serveixi aquest argument com a justificació, i per reiterant-nos
en el vot en contra, una vegada més:

Vaig dir que:

“L’ ajuntament conscient de la problemàtica existent en el comerç local, va encomanar l’any 2016 un pla
estratègic i de dinamització comercial que contemplava vàries parts,

A partir d’aquesta diagnosi es van obtenir dades i estadístiques que fins ara ens ha servit per elaborar
accions i polítiques en l’àmbit del comerç.

A més, s’inclouen programes que van encaminats a incidir en la problemàtica dels locals buits que
anem implementant en funció d’una ordre de prioritats establertes”.

Fins aquí el que vaig dir.

També volem afegir, que des del nostre parer, la informació del cens de locals, que ja tenim, és suficient per estudiar les possibilitats que hi hauria de posar-los en actiu d’una manera adequada, com es
manifesta a la moció.

De fet, en el mandat anterior, membres de la junta de l’associació de comerç, entre les quals estava jo
com a presidenta, un representant de l’ADE i un representant tècnic de l’ajuntament, van tenir una reunió
amb els propietaris d’un dels locals tancats més emblemàtics de l’Hospitalet per tal de manifestar-li

- la necessitat de col.laborar conjuntament per abordar la problemàtica dels locals tancats

-i de proposar-li alguna acció concreta establerta en el pla estratègic.
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També es va incloure un mapa de les activitats comercials i dels locals buits.

ACTA DEL PLE

---- i també un anàlisi de l’oferta comercial, en la qual es va elaborar un cens d’establiments comercials identificant el nom, l’adreça, l’activitat que desenvolupa, el sector, el subsector, una avaluació comercial i la descripció de la problemàtica.
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---- la primera de les quals consistia en una diagnosi del sector a través d’un anàlisi de demanda, és a
dir, del comportament i hàbits de consum dels residents,

Per tant, des del nostre punt de vista, argumentem per segona vegada el nostre vot en contra ja que considerem que no és necessari aprofundir en un major nivell de detall dels locals tancants descrits en el
cens existent.»

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant:
Vist el dictamen emès per la comissió informativa de promoció econòmica del 28 de maig de 2020
El Ple de l’Ajuntament amb el vot desavorable de nou membres (6 del PSC, 1 de la FIC, 1 de C’s i 1 del
PP) que representen la majoira absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb
l’abstenció de tres membres (2 de JxCaT i 1 d’ERC) i el vot favorable de la CUP, ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d’acord presentada pel grup municipal de la CUP referenciada.

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 1,
Abstencions: 0, Absents: 0

Atès que per l'Associació Nuclar Ascó-Vandellòs II, AIE es sol.licita llicència per a la reforma de l'edifici de
control d'accés radiològic de la CNVII.
Per l´Alcalde es fa una breu explicació manifestant: “L’obra que es proposa a l’aprovació del Ple consisteix
en la restauració de l’Estació Meteorològica de la CN de Vandellòs I que es troba dins de l’actual
emplaçament de la CN Vandellòs II.
Aquest edifici és obra de l’arquitecte Antoni Bonet , està catalogat com a BCIL i per poder-hi actuar cal
l’informe preceptiu del Departament de Cultura.
Agraïm la sensibilitat de la gerència d’ANAV per emprendre aquesta obra que posa en valor el patrimoni
industrial que està inclosa en un Pla de Millora Urbana que no han desenvolupat.»
Vist l´informe dels serveis tècnis municipals del següent contingut:
«L’arquitecte municipal que subscriu, acomplint el disposat pel Sr. Alcalde, INFORMO, sobre l’assumpte
examinat, el següent:
FETS-ANTECEDENTS:

-

Mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 2018-E-RC-3114, de data 8 de maig de 2018, per
part de Juan Sabater Alloza, Cap d’Enginyeria Civil i Estructural de l’Associació Nuclear AscóVandellòs II AIE, en representació d’aquesta mateixa associació, es va sol·licitar llicència d’obra per
la rehabilitació de l’estació meteorològica, situada a l’exterior del doble tancat de la CN Vandellòs II

-

Consta l’acord de Junta de Govern de data 4 de juliol de 2018, en que s’acorda trametre l’expedient
als Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya als
efectes que emetin l’informe preceptiu d’acord amb l’article 52.3 del POUM, abans de poder atorgar
la preceptiva llicència urbanística

-

Mitjançant tramesa per la plataforma EACAT, per part dels Serveis Territorials a Tarragona, del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en data 3 d’agost de 2018 i amb registre
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Favorable
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33.Expedient 2132/2018. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'atorgament de llicència urbanística a
l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II AIE per rehabilitar l'estació metereològica de la CNVII
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ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

d’entrada 2018-E-RC-5273, es tramet informe desfavorable a l’actuació (Exp. 41-2018-SPAT)

-

Mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 2019-E-RC-2161, de data 3 d’abril de 2019, per part
de Juan Sabater Alloza, Cap d’Enginyeria Civil i Estructural de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II
AIE, en representació d’aquesta mateixa associació, s’aporta un nou projecte per continuar el tràmit
de llicència d’obra

-

Consta el Decret d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2019. en que es requeria a l’Associació Nuclear
Ascó-Vandellòs II AIE, que completés el darrer projecte aportat, d’acord amb les indicacions dels
Serveis Territorials a Tarragona, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a més
de completar l’expedient amb altra documentació

-

Mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 2019-E-RC-4699, de data 24 de juliol, de 2019, per
part de Juan Sabater Alloza, Cap d’Enginyeria Civil i Estructural de l’Associació Nuclear AscóVandellòs II AIE, en representació d’aquesta mateixa associació, aporta documentació
tramitació de la llicència d’obra per la rehabilitació de l’estació meteorològica de la CN Vandellòs I

-

Mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 2019-E-RC-7906, de data 28 de novembre de 2019,
Vandellòs II AIE, en representació d’aquesta mateixa associació, s’aporta còpia de l’annex al segon
projecte que consta per aquest expedient

-

Consta l’acord de Junta de Govern de data 6 d’abril de 2020, en que s’acorda trametre l’expedient
als Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya als
efectes que emetin l’informe preceptiu d’acord amb l’article 52.3 del POUM, abans de poder atorgar
la preceptiva llicència urbanística

-

Mitjançant tramesa per la plataforma EACAT, per part dels Serveis Territorials a Tarragona, del

ACTA DEL PLE

per part de Juan Sabater Alloza, Cap d’Enginyeria Civil i Estructural de l’Associació Nuclear Ascó-
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complementaria d’acord amb el Decret d’alcaldia de 5 de juliol de 2019 i sol·licita la continuació de la

d’entrada 2018-E-RC-1521, es tramet informe favorable a l’actuació. Exp. núm. 29-2020-SPAT
(antecedent Exp. 41-2018-SPAT)
DOCUMENTACIÓ APORTADA:
Consta aportada per aquest expedient la següent documentació que serà objecte de la preceptiva
llicència urbanística sol·licitada:
Amb la instància amb registre d’entrada núm. 2018-E-RC-3114, s’aporta:
-

Contracte d’acceptació d’enderrocs i residus de la construcció

-

Acta de nomenament del coordinador de seguretat i salut de l’obra, a nom de Daniel Aguilar de la
Cruz, en nom d’Applus Norcontrol SLU

Amb la instància amb registre d’entrada núm. 2019-E-RC-2161, s’aporta:
-

Dues còpies en paper i en format digital de ”Modificación del proyecto de rehabilitación de la
estación meteorológica de CN Vandellòs I. Asociación Nuclear Ascó Vandellòs II AIE”, signat per

Codi Validació: 4ZGYTENLQK5RYRYTR555T69KP | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 57

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en data 6 de maig de 2020 i amb registre

l’arquitecte Marc Seguí Pié (Seguí Arquitectura SLP), visat pel Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya amb núm. 2019600079, de data 15 de març de 2019
Amb la instància amb registre d’entrada núm. 2019-E-RC-4699, s’aporta:
-

Full d’assumeix de direcció de l’obra per l’arquitecte Marc Seguí Pié, visat pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 2019600079, de data 18 de juliol de 2019.

-

Full d’estadística d’edificació i habitatge omplert i signat per les parts

Amb la instància amb registre d’entrada núm. 2019-E-RC-7906, s’aporta:
-

Còpia en format digital del ”Anexo documental al proyecto de rehabilitación de la estación
meteorológica de CN Vandellòs I. Asociación Nuclear Ascó Vandellòs II AIE”, signat per
l’arquitecte Marc Seguí Pié (Seguí Arquitectura SLP), visat pel Col·legi d’Arquitectes de

L’objecte de la llicència d’obra sol·licitada és la rehabilitació de l’envolvent exterior de l’estació
original, retirant l’actual envolvent fins a trobar la capa de formigó i tornant-la a executar de nou amb els
criteris d’acabat que establia el projecte original, així com la renovació de les fusteries exteriors.
Amb les darreres instàncies indicades s’aporta la documentació per donar compliment a les
consideracions de l’informe desfavorable emès per l’arquitecta dels Serveis Territorials a Tarragona, del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, segons consta als antecedents, de forma que
s’aporta un nou projecte signat per arquitecte i a l’annex al projecte on es preveu l’actuació també al
pluviòmetre i la urbanització exterior de l’entorn.
D’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (POUM),
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 9 d’abril de
2014 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6630, de data 26 de maig de 2014; el
sòl on s’emplaça l’estació meteorològica a rehabilitar es classifica de sòl urbà no consolidat, i està inclòs
dins de l’àmbit del Pla de Millora Urbana: PMUr.09 “Control energètic”.
Consta al Volum X Annex normatiu Instruments de planejament del POUM, la corresponent fitxa per al
desenvolupament urbanístic de l’àmbit del Pla de Millora Urbana: PMUr.09 “Control energètic”, en què en
relació amb l’estació meteorològica a rehabilitar, s’indica:
"El projecte d’urbanització tindrà cura de la protecció de l’Estació meteorològica projectada per
l’arquitecte Antoni Bonet Castellana per a la Central Nuclear Vandellòs I i que figura al Catàleg de
béns protegits del POUM amb el codi B19".

El conjunt de l’estació meteorològica i el pluviòmetre de la central nuclear Vandellòs I consten al Catàleg
de béns protegits del POUM amb el codi B19, catalogats com a Bé Cultural d’Interès Local, BCIL.

ACTA DEL PLE

meteorològica de la central nuclear Vandellòs I, actualment molt malmesa, per tal de retornar-li l’aspecte
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VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT:
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Catalunya amb núm. 2019600079, de data 26 de novembre de 2019.

S’adjunta la fitxa corresponent.
Malgrat que a dia d’avui no consta iniciat el desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit, es considera que
cal actuar en aquest bé protegit per tal de preservar-lo d’acord amb les obligacions que disposa la
legislació en matèria de patrimoni, en el benentès que no dificultarà ni impedirà en cap cas el
corresponent desenvolupament urbanístic, d’acord amb el POUM.
Aquesta actuació no està prohibida pel planejament urbanístic, territorial ni sectorial aplicable i no es
considera que es troba inclosa dins dels supòsits del règim de les llicències de caràcter provisional,
d’acord amb l’article 53 i següents del text consolidat del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, que recull les diverses modificacions vigents, i l’article 65 i
següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, atès l’emplaçament dels elements protegits dins del recinte de la central nuclear i la
seva singularitat urbanística.

d’aquests elements, no poden ser desmuntables ni enderrocades, tal com es preveu al règim jurídic de les
llicències de caràcter provisional.

els correspongui, el que disposen els articles 248 i següents de la normativa urbanística.
D’acord l’abast de les actuacions que es proposen amb el conjunt de la documentació a tràmit, segons
estableix l’article 52 Classificació de les llicències del POUM, la llicència sol·licitada es classifica d’A.1
llicència d’obres majors.
D’acord amb el que disposa l’article 52.3 del POUM, per les obres que s’informen es disposa de l’informe
favorable dels Serveis Territorials a Tarragona, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
rebut mitjançant tramesa per la plataforma EACAT, en data 6 de maig de 2020, i que consta a l’expedient
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Pel béns que disposen d’algun grau de protecció inclosos en POUM, també els és d’aplicació, en allò que
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A més, pel caràcter de les obres que es plantegen de conservació per preservar els valors patrimonials

En conclusió per tot l’exposat, el tècnic que subscriu emet informe favorable a la llicència d’obra
sol·licitada per la rehabilitació de l’estació meteorològica i el seu entorn, situats a l’exterior del doble tancat
de la CN Vandellòs II, atès que donen compliment al deure de conservació i manteniment del béns
culturals i al previst al POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, sense que en cap cas puguin dificultar
ni impedir el desenvolupament urbanístic de l’àmbit on s’emplacen, d’acord amb el POUM

Vist l´informe jurídic emès per la Tècnica urbanista del següent contingut:
“La tècnica d’administració general del Departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, d’acord amb allò que disposa l’art. 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel que s’aprova el Text refós la Llei d’Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, emet el
següent informe:
1. ANTECEDENTS
1.1 El Sr. Juan Sabater Alloza, en representació de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II AIE, sol·licita
llicència urbanística per a la rehabilitació de l’estació meteorològica de la CN Vandellòs II i el seu entorn.
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CONCLUSIÓ:

1.2 l’Arquitecte Municipal, amb data 8 de maig de 2020 ha emès informe favorable.
1.3 Es deixa constància a l’informe referenciat de l’arquitecte de tots els antecedents que consten a
l’expedient.
2. FONAMENTS JURÍDICS
2.1 D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits a
la legislació urbanística vigent a Catalunya. Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les
prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i ordenances municipals i al
planejament.

maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la de la legalitat urbanística, modificats per la
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat de l’administració de la Generalitat i dels
de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.
2.2 L’art. 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha d’incorporar els informes de
caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la secretària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els
informe anteriors siguin contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable. També ho
és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència urbanística han
d’estar motivades.
Qui subscriu aquest informe, està d’acord amb la interpretació de la normativa urbanística aplicable per
part de l’arquitecte municipal i que en el cas que ens ocupa es dona compliment a la citada legislació
urbanística i el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent.
Es deixa constància que en aquest supòsit, malgrat la classificació del sòl de l’emplaçament objecte de
llicència, de sòl urbà no consolidat, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Millora Urbana: PMUr.09 “Control
energètic”, no s’aplica el règim jurídic de les llicències de caràcter provisional, previst a l’article 53 i
següents del text consolidat del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme, i l’article 65 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, atès el caràcter de les obres que es plantegen,
orientades a la conservació amb l’objecte de preservar els valors patrimonials dels elements
arquitectònics objecte de protecció i que en cap cas poden ser actuacions desmuntables ni enderrocades
en el futur desenvolupament urbanístic de l’àmbit.

2.3.D’acord amb els articles 10, 12 i 13 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació,
el tècnic (projectista, director de l’obra i director de l’execució d’aquesta) és el competent per el
desenvolupament correcte de l’obra objecte del present informe.

ACTA DEL PLE

Governs Locals de Catalunya i d’Impuls de l’activitat econòmica i modificat pel Decret Llei 16/2019, de 26
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que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Capítol 1 del Títol 1 del Decret 64/2014, de 13 de
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La remissió ha d’entendre’s feta a l’article 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel

2.4.D’acord amb el Text refós de la Llei reguladora dels residus aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de
21 de juliol, el sol·licitant de la llicència d’obres acredita haver signat amb un gestor autoritzat un
document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus.

2.5.D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol·licitud
de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini que estableix la llei.
D’acord amb l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme, el sentit del silenci en aquesta matèria es positiu, llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest
mateix Decret legislatiu, es a dir, que en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci
administratiu facultats urbanístiques que contravinguin a aquesta Llei o el planejament urbanístic.

2.6.D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local,
municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art.
21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament

2.7. D'acord amb el punt cinquè de l'acord plenari de data 4 de juliol de 2019, les llicències municipals
que afecten a les Centrals Nuclears consten delegades al Plenari de la Corporació d'acord amb el que
estableix l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
2.8 Per acord la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 9 d’abril de 2014, es va
aprovar definitivament el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vandellòs i l’Hospitalet de

ACTA DEL PLE

d’organització i funcionament de les entitat locals.
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l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla d’ordenació urbanística

CONCLUSIÓ
En conclusió s’informa que la documentació aportada és suficient per a poder atorgar la corresponent
llicència, d’acord amb el que estableix l’informe preceptiu de l’arquitecte municipal i prenent en
consideració les indicacions establertes per l’arquitecte municipal en el seu informe per la qual cosa
s’emet informe FAVORABLE, sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol·licitada, atès que donen
compliment al deure de conservació i manteniment del béns culturals protegits, i no dificulten ni
impedeixen el desenvolupament urbanístic de l’àmbit on conten emplaçades.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per la qual cosa, s’emet la següent proposta de resolució:
1r. Concedir la llicència urbanística salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de tercers, a
l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II AIE, per a la rehabilitació de l’estació meteorològica de la CN
Vandellòs II i el seu entorn, d’acord amb el projecte tècnic presentat i les condicions particulars i generals
que fixa el planejament general en vigor i les que figuren en el document de llicència.”
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l’Infant, i es va publicar al DOGC núm.6630 de data 26 de maig de 2014.

L' Alcalde explica que aquesta llicència passa pel Ple perquè així es va acordar al Ple del 4 de juliol de
2019 en el que figura les delegacions que efectua l'alcaldia envers les seves competències, tant a la Junta
de Govern local com al Plenari de la corporació (Decret 2019-0546 de 27 de juny de 2019)

Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant: "Només pel fet de la poca
sensibilitat que ha demostrat ANAV vers el patrimoni cultural, votarem en contra.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 28 de maig de 2020.

Tercer.- Comunicar als interessats que un cop liquidat l´impost haurà de portar justificant de pagament a
l'Ajuntament per recollir la llicència d´obra.
Quart.- Notificar-ho al negociat de llicència, a BASE, a Intervenció, als Serveis Tècnics municipals i a la
Tècnica urbanista.

34.Expedient 1659/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP per l'elaboració d´un pla de restauració i preservació del litoral al
Municipi
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 4, En contra: 7,
Abstencions: 2, Absents: 0

El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP fa la següent explicació:
«El municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant compta amb uns 10 quilòmetres de litoral, dels quals
uns 5km corresponen a platges (L’Almadrava, Cala Justell, La Rojala-el Torn, l’Arenal, i Punta del Riu),
uns 2,4km corresponen a penya-segats (Cala Ronyosa, Penya-segats del Torn, i Cala Bea), uns 1’8km
estan ocupats per les centrals nuclears, i uns 600 metres pel port esportiu.
Darrerament se n’ha parlat molt del litoral, de com està sent modificat per la força de les llevantades, i
dels recursos públics que s’hi destinen. Hem d’entendre que el litoral és un sistema dinàmic per
naturalesa, i que les intervencions que hi hem fet els darrers 50 anys no sempre han estat les més
adients. Això implica una degradació dels ecosistemes naturals, una pèrdua d’atractiu per a l’ús social i
turístic, i un increment de la despesa pública.
Pensem que s’han de fer compatibles els valors naturals del litoral amb l’ús públic ja sigui com a zona de
bany, de passeig, d’esbarjo o contemplació, és per això que demanem l’elaboració d’un pla de
restauració i preservació del litoral del municipi que doni resposta a aquests reptes.»
Vista la moció que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut literal:
El municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant compta amb uns 10 quilòmetresde litoral, dels quals uns
5km corresponen a platges (L’Almadrava, Cala Justell, La Rojala-el Torn, l’Arenal, i Punta del Riu), uns
2,4km corresponen a penya-segats (Cala Ronyosa, Penya-segats del Torn, i Cala Bea), uns 1’8km estan
ocupats per les centrals nuclears, i uns 600 metres pel port esportiu.
El litoral és per definició un sistema dinàmic per naturalesa, que des d’antic els humans hem intentat
modelar per a diversos usos i aprofitaments, no sempre de la manera més adient. Les intervencions que

ACTA DEL PLE

Segon.- Aprovar la liquidació de l´impost de construccions segons liquidació que rebrà per part de BASE
per import de 4.232,33€
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Primer.- Concedir la llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de tercers, a
l'Associació Nuclear Ascó-vandellòs II AIE, per a rehabilitar l’estació metereològica de la CNVII. d'acord
amb el projecte tècnic presentat i les condicions particulars i generals que fixa el planejament general en
vigor i les que figuren en el document de llicència.

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

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

Intervé el Regidor Tomàs Diaz pel grup municipal de C’S manifestant: «Dintre de la Xarxa 2000 es recull
tot el que manifesta el Regidor Sergi Saladié, allí explica tot el que es pot fer i el que no, estem molt
limitats, és un terreny molt fràgil».
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 28 de maig de 2020.
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 dos membres (1
de la FIC i 1 del PP) i amb el vot favorable de quatre membres (2 de JxCaT, 1 d’ERC i 1 de la CUP),
ACORDA:

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020
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Pel Regidor Frederic Escoda es fa la següent explicació de vot:
«Tot i estar d’acord en la importància de la preservació del litoral, entenem que la restauració en sentit
ample del terme no és la millor proposta per al nostre litoral, perquè quan es parla de restauració es
tracta de tornar a un escenari passat ilimitat.
Altra cosa és la preservació de l´entorn d’acord als paràmetres ambientals actuals i sent coneixedors dels
potencials riscs que la dinàmica litoral pot generar.
Aquest Ajuntament està fent un gran esforç en la preservació dels valors ambientals del litoral. De
moment s´ha fet un estudi d’evolució de les praderies de possidònia de tot el litoral municipal en els
últims anys. Referent a les zones dunars, s´ha fet un tancament de protecció a la platja de l’arenal. Es
delimitarà també les zones de la platja del Torn. Aquest municipi te la certificació EMAS i ISO 14001 per
la seva gestió amb criteris ambientals de les platges.
En la Cala Justell ha recuperat una llacuna litoral i hi ha recuperat el samaruc, s´han reproduït ja a la
nova llacuna per primer cop en la primavera de 2020.
Respecte a la punta del riu és una ona humida declarada dintre del catàleg de zones humides i es fa una
gestió ecològica del control de plagues per evitar afectar a la fauna d’ocells que hi pugui haver.
Així doncs, votem no, a l’encàrrec d’un altre estudi d’un front litoral que es coneix força i que volem
preservar, sense entrar en la restauració que és una mesura més contundent i que és contrària a la
nostra visió del front litoral que ha de ser natural, un pulmó per al poble de l’Hospitalet, però que ha de
reunir uns requisits on convisquin els ecosistemes naturals actuals amb un passeig tou, útil per a la
pràctica esportiva saludable, per a a la convivència... sense necessitat de restituir-la a la dels anys 50».

ACTA DEL PLE

s’han dut a terme a les platges durant el darrer mig segle han tingut poc en compte les dinàmiques
naturals, no s’han respectat les dunes ni els aiguamolls, ni tampoc les desembocadures dels barrancs,
fet que agreuja els efectes dels temporals, ja que aquestes estructures naturals són les més efectives per
minimitzar-ne els efectes. Tampoc hi ha cap criteri ambiental en el sistema de neteja de les platges, ni hi
ha cap sistema de preservació ni d’accessibilitat sobre els sistemes de penya-segats (especialment a la
Cova del Llop Marí) que en determinades èpoques de l’estiu col·lapsen amb l’afluència de molts
visitants.
Atenent a la naturalesa dinàmica i sensible d’aquests ecosistemes, seria adient la conservació i
potenciació dels elements naturals (dunes i aiguamolls, especialment) tant de les platges, especialment
aquelles més naturals com la de la Roja-el Torn o el sector centre i sud de l’Arenal, com dels penyasegats, per fer compatible els valors naturals del litoral amb l’ús públic ja sigui com a zona de bany, de
passeig, d’esbarjo o contemplació.
Hi ha diversos municipis del nostre entorn que han fet una aposta estratègica per la renaturalització del
seu litoral, com és el cas d’Altafulla que ha presentat recentment el seu pla per a la gestió del litoral
municipal enfocat principalment a la recuperació del sistema dunar com a millor garantia per al
sosteniment de la platja.
Al nostre municipi existeix des de 2017 un estudi integral de platges centrat però en el comportament dels
usuaris de les platges, el seu consum i despesa, i de valoració del serveis existents a les platges, amb un
enfocament molt turístic i obviant els aspectes d’ordenació des del punt de vista natural i ecosistèmic.
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 encarregar un estudi per a l’elaboració d’un pla de restauració i
preservació del litoral del municipi.
2. Aquest pla hauria de detallar, com a mínim:
a) Identificació dels potencials sistemes dunars i d’aiguamolls.
b) Identificació i sistemes de preservació de les principals espècies de fauna i flora pròpia dels sistemes
litorals.
c) Establiment de propostes de restauració i protecció dels sistemes naturals litorals.
d) Establiment d’actuacions d’accés públic integrat amb els ecosistemes naturals.
e) Criteris per a l’ordenació de l’accessibilitat als penya-segats litorals del Torn.
f) Proposta d’ordenació dels aparcaments.
g) Identificació, adequació i senyalització d’itineraris litorals de salut i de natura.»

Primer.- Desestimar la proposta que presenta el grup municipal de la CUP referenciada.

35.Expedient 1385/2020.Presa de raó de la renúncia presentada per la Regidora Belen Lavilla Vidal
pel grup municipal del JxCaT
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

Per tot l´exposat, el Ple de la Corporació, ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentat de la renúncia presentada per la Regidora Belen Lavilla Vidal en data 4
de maig de 2020.
Segon.- Traslladar a la Junta Electoral Central a Madrid la notificació d'aquest acord, a efectes d'expidició
de la nova credencial a favor de la Sra Laia Martorell Garcia, candidata núm 3 de la llista de Junts per
Catalunya (JxCat-Junts) dintre del terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, segons publicació
de les candidatures definitives efectuada al Butlletí oficial de la província de 30 d'abril de 2019
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per a complimentar tots els
tràmits i escrit que siguin necessaris fins la presa de possessió de la nova regidora.

36.Expedient 1396/2020. Presa de raó de la renúncia presentada pel Regidor Sergi Saladié Gil pel
grup municipal de la CUP
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es fa la següent lectura:
«Ara fa un any que la CUP vam prometre el càrrec per imperatiu legal per servir a les veïnes de
Vandellòs, Masboquera, Masriudoms, Vanessa Park, l’Hospitalet de l’Infant, l’Almadrava, i totes les
descendents de Gavadà, Fatxes, Masdevalentí, Remullà i Castelló, i treballar per un municipi socialment
just, solidari, ecologista, feminista, democràtic i republicà, i que contribueixi a assolir la plena sobirania
dels Països Catalans, la llibertat de les preses polítiques i el retorn de les exiliades. I seguim igual, amb
l’agreujant del bitxo, que no només és biològic sinó sobretot social i econòmic d’un capitalisme senil que
ens porta, sinó hi posem remei, a una crisi sistèmica d’inimaginables conseqüències.
Com ja vam dir en campanya electoral i el dia de la constitució de l’actual consistori, nosaltres entenem
els càrrecs institucionals com una eina al servei del poble i per a la transformació social, i no com una
manera de viure de la institució, d’un suposat prestigi social o per a l’acumulació de càrrecs.
Com dèiem, el nostre compromís és que les quatre primeres persones de la nostra llista ens alternarem
durant els quatre anys de legislatura. Avui fem efectiva la renuncia de la primera persona de la llista de la
CUP, a la que durant el proper any la representarà la segona de la nostra llista electoral.
No voldríem acabar aquest primer any a l’Ajuntament sense deixar d’agrair a les 232 persones que es van
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Vist així mateix, el que estableix la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
substitució de càrrecs representatius locals, publicada al BOE núm 171, de 18 de juliol de 2003.
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Considerant que el passat 4 de maig de 2020 la Sra Belen Lavilla Vidal va presentar al Registre d'entrada
General de l'Ajuntament (RE 594) escrit de renúncia del càrrec de Regidora de l'Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant, càrrec representatiu que ocupa per la candidatura de Junts per Catalunya (JxCaTJunts) segons es desprén de l'Acta de la Junta Electoral de Zona de Reus del 31 de maig de 2019, de
programació de candidats electes a Regidors a les Eleccions Locals celebrades al municipi el 26 de maig
de 2019.
Atesa de la necessitat de que el Ple de la Corporació prengui coneixement de la renúncia presentada i de
procedir a la cobertura de la vacant del càrrec de Regidor, segons la fórmula legalment establerta.
Vist el que disposen els articles 15.2 i 182 de la Llei Orgància 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General i 9.4 del Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

Per la Regidora Belen Lavilla es manifesta: “Bona tarda, en aquest proper ple podreu veure que presento
la meva renuncia com a Regidora, han estat 5 anys enriquidors i amb molt d’aprenentatge i ara ha arribat
l’hora de deixar pas a la persona que em segueix a la llista. Us vull donar les gràcies a tots i totes de cor,
pel vostre recolzament. En especial a la Mònica i al Francesc companys del mandat anterior i a l’Assump
amb la que hem treballat moltissim aquests darrers mesos.
Seguiré estant amb tots vosaltres pel que necessiteu. Una abraçada.”

Per tot l´exposat, el Ple de la Corporació per unanimitat dels tretze membres (6 del PSC, 2 de JxCat, 1 de
la FIC, 1 d´ERC, 1 de la CUP, 1 de C's i 1 del PP) que legalment el componen, ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentat de la renúncia presentada pel Regidor Sergi Saladié Gil en data 5 de
maig de 2020.
Segon.- Traslladar a la Junta Electoral Central a Madrid la notificació d'aquest acord, a efectes d'expidició
de la nova credencial a favor de la Sra Sara Barceló Arbós, candidata núm 2 de la llista d'Unitat Popular-
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Considerant que el passat 5 de maig de 2020 el Sr. Sergi Saladié Gil va presentar al Registre d'entrada
General de l'Ajuntament (RE 600) escrit de renúncia del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant, càrrec representatiu que ocupa per la candidatura d'Unitat popular-Alternativa
Municipalista (CUP-AMUNT) segons es desprén de l'Acta de la Junta Electoral de Zona de Reus del 31
de maig de 2019, de programació de candidats electes a Regidors a les Eleccions Locals celebrades al
municipi el 26 de maig de 2019.
Atesa de la necessitat de que el Ple de la Corporació prengui coneixement de la renúncia presentada i de
procedir a la cobertura de la vacant del càrrec de Regidor, segons la fórmula legalment establerta.
Vist el que disposen els articles 15.2 i 182 de la Llei Orgància 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General i 9.4 del Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist així mateix, el que estableix la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
substitució de càrrecs representatius locals, publicada al BOE núm 171, de 18 de juliol de 2003.
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atrevir a votar CUP i que van donar confiança a un projecte municipalista nou i, creiem més que mai,
necessari per afrontar els reptes que té el nostre municipi.
Uns reptes que continuem pensant que ni son senzills ni, mentre no disposem de l’hegemonia cultural
gramsciana, els podem afrontar únicament des dels nostres posicionaments polítics. També pensem que
la solució a tots els reptes que tenim plantejats no vindrà només des d’aquestes quatre parets
institucionals. Així ho hem intentat traslladar en totes les nostres propostes, sempre posant els veïns i
veïnes al centre de la presa de les decisions. Els que estem aquí, ni som més ni som menys que els
nostres veïns i veïnes. Creiem en la gestió comunitària per a la resolució dels problemes i reptes que
tenim plantejats com a societat.
Durant aquest primer any hem posat al centre del debat el futur postnuclear del municipi. I ho hem fet des
de diversos àmbits: Diversificació econòmica, Potenciació sector agrari, Turisme sostenible i responsable,
Energies renovables, Serveis 100% públics (aigua, residus,...), Més transparència i participació, Més
poder per als nuclis de població, Igualtat de gènere i no discriminació sexual.
50 propostes en 6 plens per generar debat i aportar nous i necessaris punts de vista polítics en un context
de futur postnuclear i de crisi sistèmica. Propostes sempre en positiu, que lamentem que l’equip de
Govern sistemàticament sempre voti en contra sense afrontar el debat polític i fixant-se només en
qüestions formals.
Seguirem fent propostes, i seguirem demanant el compliment de les nostres propostes que s’aprovin al
Ple, com l’autoabastiment d’energia elèctrica per deixar de pagar rebut de la llum. I també reivindicarem
aquelles propostes que presentem i que el Ple rebutja, com ara que l’Ajuntament es faci responsable del
Servei d’Atenció Veïnal sobre factures de llum i gas, tal i com fan altres ajuntaments del nostre entorn.
Transitòriament aquest servei gratuït per a totes les veïnes i empreses del municipi l’estem oferint
l’assemblea de la CUP amb recursos propis.
Sabem que som la dissidència en un municipi acostumat a la privatització dels serveis bàsics (com
l’aigua, la salut o la cura de les persones grans), i acostumat a les grans inversions sobredimensionades
pel municipi que som, i que les nostres propostes polítiques sembla que de moment son marginals,
almenys institucionalment. Però no per això deixarem de lluitar. Com deia en Xavier Joanpere, un amic
que ens va deixar la passada tardor: no hi ha causes perdudes, sinó causes pendents. I la CUP sempre
estarem amb aquestes causes pendents.
Justament, potser ha estat aquesta dissidència i constància la que ha atormentat més d’un durant aquest
primer any de la CUP a l’Ajuntament.
I tot això ho hem fet, i ho seguirem fent, sense percebre cap tipus de remuneració personal, donant totes
les prestacions que rebem per assistències a plens i comissions a l’assemblea local de la CUP, a
projectes socials i populars transformadors del municipi, o a cobrir, dins les nostres possibilitats,
l’emergència social que estem patint.
Ja per acabar, només dues qüestions a nivell personal. Primer, agrair la feina i el tracte amb el personal
de l’Ajuntament amb qui més relació hi hagut, especialment els serveis econòmics i intervenció, i tot
l’equip de secretaria general. I dir que sí en algun moment amb les meves paraules he pogut ofendre
personalment algú, li demano les meues més sinceres disculpes. Puc ser radical en la defensa dels
posicionaments polítics, però no és la meua intenció faltar al respecte a ningú.
Jo plego, però la CUP seguim.»

Alternativa Municipalista (CUP-Amunt) dintre del terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant,
segons publicació de les candidatures definitives efectuada al Butlletí oficial de la província de 30 d'abril
de 2019.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per a complimentar tots els
tràmits i escrit que siguin necessaris fins la presa de possessió de la nova regidora.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

RPL.18:A dia d´avui podem observar encara les nombroses deixalles que van deixar els operaris quan
van canviar les torres elèctriques ja fa més de 8 mesos, voldríem saber quines actuacions i/o gestions ha
realitzat el regidor de Medi Ambient vers l´empresa per tal de poder solucionar aquest problema?
RESPOSTA per part del Regidor Frederic Escoda : Actualment no es pot fer obres a la zona a causa
de la protecció de l'Aguila cuabarrada. Les obres s'aturen durant l'època de reproducció i després
continuen. Ara fins mitjans-final d'estiu està tot aturat.

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

RPL-17:Conèixer la planificació mensual d´actuacions del servei de la brigada de medi ambient a la
Urbanització Vanessa Park
RESPOSTA: Pel Regidor Frederic Escoda es contesta: “Passem de 2 a 3 cops per setmana amb el
camió de recollida d'andròmines,la màquina d'escombrar hi va 1 cop per setmana.
Els contenidors de voluminosos de multicanvi es buiden quan estan plens
Les àrees de soterrats hi passa Secomsa d'acord amb el calendari acordat per tot el municipi, que inclou
la mateixa freqüència a Vanessa Park.
La zona de residus voluminosos és una zona descontrolada en la que aboquen residus de qualsevol lloc,
inclús de fora del municipi i de professionals. S'ha enviat avisos a la policia per a que n'estiguin al cas per
si veuen abocar algú. Aquesta zona es recull cada cop que truquen els veïns o que es detecta. Pot ser un
cop al mes o dos cops per setmana, depenent dels abocaments que hi hagi.”

ACTA DEL PLE

Preguntes presentades per la Regidora Esmeralda Saladié per escrit:

Per l’Alcalde es contesta: «S’ha començat a determinar amb els serveis tècnics municipals quins són els
espais susceptibles d’acollir aquests espais d’autocaravanes. En principi a Vandellòs estarà ubicat
a l’entrada de la població, al «kilòmetre gros». I a l’Hospitalet de l’Infant, dels dos
emplaçaments possibles, s’utilitzaràel terreny que està a la Via Augusta direcció Cala d’oques al costat
de la muntanya. S’ha de realitzar una memòria tècnica un cop definida la ubicació exacta. Per últim, es
realitzarà lla reforma de l’ordenança. “
RPL-20-Conèixer si s´ha fet alguna gestió des de l´equip de govern amb la concessionària dels
cementiris municipals ja que el cementiri de Vandellòs està en unes condicions molt millorables.)
Al que contesta el Regidor Frederic Escoda que s’han anat a visitar i es començaran en breu les obres
de millora i la Regidora Lupe Capella informa que per l´empresa concessionària s´han començat aquest
mes de juny a realitzar els treballs de jardineria amb intervencions quinzenals als tres cementeris i al
tanatori per al manteniment dels espais.
RPL-21- En les Comissions de la setmana passada se´ns va informar que ara es farà efectiva la compra
de la Granja de Vandellòs, voldríem saber si un cop fet l´enderroc l´equip de govern impulsarà una
consulta popular per tal de decidir entre tots els veïns i veïnes quins usos se li podrien donar a
l’emplaçament o si pel contrari ja està decidit quin ús se li donarà a l´espai.)
Per l´Alcalde es contesta:”Actualment es disposa d’una instància registrada per part de la propietat de
l’immoble que ens fa l’oferiment de compra. Després el serveis tècnics municipals han de realitzar un
informe valorant l’interès públic i la necessitat d’adquirir l’esmentada propietat. Aquesta fonamentació
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RPL-19-Respecte a l´ordenança municipal de la regulació de les autocaravanes aprovada en plens
anteriors, com està l´estat de la seva tramitació?)

serà genèrica perquè és el Departament d’Interior de la Generalitat qui autoritza o no aquesta adquisició.
Amb aquesta actuació es pretén guanyar espai públic i també generar una part d’ús social. Un cop es
tingui l’autorització es podrà decidir en concret la destinació de l’espai. Primer es farà un projecte per
l’enderroc, per tant, estem parlam d’un termini que no serà curt Es podria realitzar una participació del
veïnat però amb uns paràmetres prefixats
RPL.26.-- Un cop aprovat el PAM 2020-2023 de la Diputació de Tarragona, voldríem conèixer quina
planificació enviarà el nostre Ajuntament ja que el termini s´exhaureix el dia 30 de juny.)
Resposta per part de l’Alcalde: «El Fons de la Diputació del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023 que
es reparteix principalment en funció del nombre d’habitants és de 674.834€ pel nostre municipi.
Bàsicament es destinarà per l’aulari de l’escola Mestral anualitats 2021-2022 que es quan es preveu
realitzar l’obra.
Preguntes Ple que formula Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCAT:
1- Quin és el protocol que seguireu de neteja i acondicionament de les platges de l’Hospitalet i
l’Almadrava . Preguem que informeu dels tempus que seguireu i protocols de seguretat
establerts i que s’establiran.

Contesta el Regidor Diego Garcia manifestant:“Primerament vull agrair a tots els usuaris i usuàries per
la paciència i comprensió durant aquests dies, som conscients de l'interès per reiniciar l'activitat esportiva
en les instal·lacions però hem volgut mantenir un criteri de prudència enfront d'aquesta situació.
Pels casals estem identificant els riscos i establint les mesures de seguretat nessesarias en el cas que es
pugui oferir aquest servei.
Igualment, atenent les normes emeses per les autoritats sanitàries i les propostes d’actuació del Consell
Català de l’Esport, tenim prevista l'obertura de totes les piscines per al dia 22 de juny, excepte la piscina
de Masriudoms, que encara està en obres. Es preveu el seu lliurament per al dia 24 d'aquest mateix mes.
Alguns dels punts a remarcar inclosos en el protocol són:
•Control de l’aforament.
•Increment del servei de neteja i desinfecció.
•Vetllarem per Garantir el funcionament constant del sistema de recirculació dels vasos i fer un
control permanent de la presència de desinfectant en l’aigua de bany.
•No hi haurà vestuaris disponibles però sí els lavabos públics.
•No es col.locaran hamaques a les platges de la piscina.

Número: 2020-0007 Data: 30/07/2020

2- Quins serán els protocols i els tempus que se seguirán alhora d’obrir piscines i fer les activitats
als casals estiu ?
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Per la neteja de la sorra es seguirà amb el sistema habitual atès que l'operari no baixa
del tractor i no s'utilitzen productes específics per la sorra.”

ACTA DEL PLE

Per la Regidora Ma José Gómez es contesta:

“La neteja de les platges de l'Hospitalet i de l'Almadrava es va iniciar divendres passat
amb mitjans mecànics. La periodicitat serà de 5 cops per setmana fins el cap de
setmana anterior a Sant Joan, moment en el qual la neteja passarà a ser diària
(temporada alta).
L'horari d'inici de les tasques de neteja és a les 6 del mati i finalitza quan s'han passat
totes les platges.

Serà essencial incidir en evitar el contacte físic així com complir les normes d’higiene, neteja i desinfecció
establertes en els protocols elaborats per a cada un dels equipaments.
L´Alcalde afegeix que les pistes exteriors s’obriran quan s’entri en la fase 3.
3- PAM (Pla d’Acció Municipal) la Diputació pels anys 2020-2023 ens dona 674.834,63 € ,fins al dia
30 de juny hi ha temps per presentar la planificació i la solicitud de la destinació d’aquests
diners. Quina planificació teniu prevista ? Quines inversions teniu pensades per encabir en
aquesta subvenció ?
Mateixa resposta que es fa a la portaveu d’ERC

Pel que fa al tema dels mosquits s’han realitzat diverses fumigacions tot i que el seu impacte no ha estat
el desitjat perquè el temps ha estat molt plujós.
Quan a la plaça Gil-Vernet es farà una actuació immediata per deixar-ho tot pla amb una planxa al
damunt.
Respecte a la fibra òptica s’espera poder aprovar el desplegament en breu i a partir de l’aprovació s’han
de comptar vuit setmanes per poder gaudir d’aquest servei.”
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fan vàries preguntes en quan a les escoles
pel proper curs, els rebuts de Llastres, Estació Nàutica.
Es contestada per l’ Alcalde: Pel que fa a l’escola s’ha actuat segons ha dictaminat el Departament
d’Ensenyament. Properament es realitzarà una videoconferència amb aquest departament per coordinar
com es prepararà el curs vinent i per la nostra part s’està buscant possibles espais addicionals per
atendre a tots els escolars.
Pel que fa als esports ja s’ha fet saber que es compensaran els rebuts.
Respecte al tema de l’estafa ja ens va informar l’interventor que s’havien recuperar els diners. Referent
als xiringuitos es preveu que puguin obrir quan comenci la temporada amb totes les restriccions que es
dictaminin.
Per últim i pel que fa a l’estació Nàutica i la zona associada està sense concessió, s’ha reclamant al
Departament de Territori de la Generalitat una nova concessió i encara no s’ha rebut resposta.
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Es contesta per l’Alcalde a precs que es realitza per part de la Regidora de JxCaT; “Ahir es van aixecar
els terminis dels procediments. El text es va enviar l’endemà de les comissions, i atès que no va haver
cap aportació addicional es va publicar. En aquest moment ha d’estar 15 dies en exposició pública i està
penjat al web municipal.

ACTA DEL PLE

Al que contesta el Regidor Frederic Escoda: Ara han començat les obres de reparació i reconstrucció,
la nostra intervenció va més enllà, això està situat al carrer nou, un carrer on en aquest últim tram (on ha
passat aquest esfondrament) és estret, costa poder aparcar al garatge de les cases i costa pasar-hi en
cotxe (tot i ser un carrer de bastant de pas de cotxes ja que la majoria de serveis esportius de Vandellòs
están allí prop).
Sabem que estaba ja s’havia mirat i fins hi tot destinat un pressupost per engrandir aquesta part de
carrer (és possible) quan ho penseu portar a terme ? Es podrien aprofitar aquestes obres per posar-hi fil
a l’agulla.
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4- Forat piscina, al sender que va de la piscina de Vandellòs als Dedalts hi va haver un
enfonsament de terra d’un antic pou, durant molts dies alli hi ha hagut un forat gran, que cal dir,
ha estat degudament senyalitzat perquè no hi passes la gent i alertant del perill.

