Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/1

PLE

Ordinària

Data

13 / de febrer / 2020

Durada

Des de les 18:20 fins a les 22:20 hores

Lloc

SALA DE SESSIONS AJUNTAMENT

Presidida per

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

Secretari

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

40914565A

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

SÍ

39864814H

ASSUMPCIÓ CASTELLVÍ AUVÍ

SÍ

39876612V

BELEN LAVILLA VIDAL

SÍ

48273403Z

DIEGO GARCÍA VERA

SÍ

75706355S

ELIDIA LOPEZ REDONDO

SÍ

39898404M

ESMERALDA SALADIÉ BARROSO

SÍ

39841785N

FREDERIC ESCODA GIL

SÍ

39869283W

GUADALUPE CAPELLA CASTELLVÍ

SÍ

39875804Z

MARIA JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ

SÍ

39883261L

NÚRIA ORTIZ SANCHEZ

SÍ

39873608A

SERGI SALADIÉ GIL

SÍ

24414442B

SILVIA PUJOL GARCIA

SÍ

33980696J

TOMAS DÍAZ CRUCERA

SÍ

29198530F

VICENTE VAYA MORTE

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 14/04/2020
HASH: 6e178633d33f45aca1682ec439c09433

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 14/04/2020
HASH: f6e0088a8484b90f72ee377277adb5af

ACTA

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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 3, Absents: 0

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Expedient 249/2018. Estudi i aprovació, si escau, de l'actualització de l'inventari municipal
tancat a 31 de desembre de 2017.
Favorable

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

Pel Regidor Frederic Escoda s´explica el procediment de l'elaboració de l´inventari que ha estat
tancat a 31 de desembre de 2017, manifestant que aquest proper any s'acabarà d' introduir les dades
corresponents als exercicis de 2018 i 2020.
El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifesta:"Art. 92.1[1] 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
[1] 1. Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el orden de día, a efecto de
que se incorporen al mismo documentos o informes, y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión
para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre
el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo.
Demanem la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, ja que tal com es va explicar en comissió i ara al
Ple per part del mateix Govern, es tracta d’un inventari incomplert. Creiem que el raonable seria
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Demanem RIGOROSITAT quan passeu les vostres intervencions a Secretaria.Esperem que en el proper
Ple sabeu quines modificacions cal fer a la Plaça Drs. Gil Vernet de Vandellòs i al carrer Major de
Vandellòs de les proposades en la proposta que vàrem fer JxC i que anava acompanyada d’unes 300
signatures de gent del poble."

ACTA DEL PLE

Per la Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT es fa la següent explicació de vot: "Les
respostes que s’escriuen a les preguntes que vàren fer al PLE no reflexen el que es va dir al PLE. Vàrem
preguntar per la FONT de la Plaça (AQUESTA) i no posa res de la seva desaparició i possible
recuperació, ni de que encara no s’ha fet cap gestió per arranjar els toldos, per tenir més llum, etc....
Vàrem estar almenys 10 minuts en aquesta pregunta i contesteu: “Al que contesta el Regidor Frederic
Escoda sobre les indagacions que ha fet, amb els contractistes manifesta que la font de la plaça
doctors Gil Vernet es va retirar amb tot el altre material quan es va treure.”

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

S' aprova l'acta de la sessió anterior amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 1 de C's, 1 de la
FIC, 1 d' ERC i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen i amb l'abstenció de tres membres (2 de JxCaT i 1 de la CUP).

completar l’inventari i quan estigui enllestit portar-lo en un proper ple.
L' Alcalde manifesta:"Entenem la vostra postura, però nosaltres volem normalitzar aquesta situació de
l’inventari general del municipi"
A continuació es procedeix a la votació de la retirada d'aquest punt de l' ordre del dia al que el seu
resultat és el següent: en contra nou vots (6 del PSC, 1 de C's i 2 de JxCaT), abstenció tres vots (1 de la
FIC, 1 d'ERC i 1 del PP) i un a favor (de la CUP), en conseqüència es mante aquest punt de l'ordre del
dia
Per la Regidora Elidia López del grup municipal de la FIC manifesta el següent: "Dins de l'informe de
costos efectius del servei, consta que promoció de l'esport te un cost efectiu de 1.209.385,59€. A
càrrec de qui va aquest cost efectiu? si va a l'Ajuntmanet com pot ser que el pressupost municipal
exclogui Llastres perquè aporta amb fons o recursos propis més dle 50%.
Intervé el Regidor Frederic Escoda manifestant que aquest cost del servei es refereix a l´aportació
l'Ajuntament a Llastres.

Pensem que una actualització anual, tal com marca la llei, permet a cada moment tenir una millor
transparència del patrimoni de tots. Per altra banda, entenem que una actualització anual implica uns
menors costos econòmics per a les arques públiques, ja que només es tracta d’afegir les altes i treure
les baixes patrimonials, feina que es podria fer des dels serveis municipals. En canvi, ara, ens trobem
amb un inventari parcial que ha costat 9.619,50€."
La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT fa la següent explicació de vot:
"Considerem que actualitzar l’inventari és important ja que serveix com a garantia d'una gestió eficient
dels béns, i permet decidir sobre els usos que han de donar-se a aquests, sobre les possibilitats
d'obtenció de majors rendiments i sobre la millor forma de servir a l'interés general.
Els 20.000€ més IVA o IVA ja és inclòs ara no ho recordo, que ha costat fer aquesta actualització, estan
ben utilitzats, però demanem que a partir d’ara les actualitzacions es facin anualment, així ni la feina
ni el cost seran tan feixucs, i al mateix temps millorarem l’eficiència de l’inventari.
Demanem que, ara cal actualitzar l’any 2018/19 (que no està fet) i recomanem que Idetsa i altres
òrgans de l’Ajuntament que no ho tinguin fet, ho facin."

La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifestant:" que el meu vot serà favorable perquè
és un document obert, que s'havia d'actualitzar des de l’any 2008 fins ara, val uns diners perquè al
meu entendre són molts anys i penso que 2018/19 no ens costarà pas aquests diners".
Vist l'informe emès per la Secretaria general obrant a l'expedient
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de gener de 2019.
El Ple de l' Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 1 de C's, 2 de JxCaT, 1 de la
FIC, 1 d' ERC i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
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El nostre plantejament és que, primer, s’elabori tot l’inventari complert, es porti a consideració del ple,
i a partir d’aquí establir els mecanismes adequats per a realitzar correctament i ajustat a la normativa
l’actualització anual de l’inventari.

ACTA DEL PLE

El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP emet la següent intervenció: "Com hem dit, es
tracta d’un inventari incomplert, que només recull una part del patrimoni que actualment té
l’Ajuntament. A més, demostra una mala praxi de l’Ajuntament quan es tracta d’un inventari que,
segons normativa, caldria actualitzar anualment, i el darrer inventari data de 2008.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

L' Interventor fa una explicació en relació al cost efectius dels serveis explicant que es refereix a
costos directes i indirectes, al que li comenta que es mirarà detingudament l'informe que presenta l
´empresa que ha realitzat l´inventari i li farà la deguda explicació.

componen i amb un vot en contra (de la CUP), ACORDA:
Primer.- Aprovar l'actualització de l'inventari municipal tancat a 31 de desembre de 2017.
Segon.- Comunicar aquest acord al departament d' Urbanisme de l'Ajuntament per continuar la
tramitació d´aquest expedient així com a la intervenció municipal
Tercer.- Donar trasllat d´aquesta actualització al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública, atenent l'article 105 del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988,
de 17 d´octubre.

Tipus de votació: Ordinària

Per la Regidora Ma José Gómez es fa l'explicació de la modificació d'aquesta ordenança,
concretament la taxa del mercat d'artesania durant els mesos d'estiu:"Que se desenvolupa a la plaça
Marina durant els mesos d’estiu Es fixa la taxa en 100€ per metre lineal de parada durant tota la
temporada en un únic pagament.El motiu que fonamenta la modificació de la taxa és cobrir els costos
que l’ajuntament té en la prestació del servei, és a dir, garantir l’equilibri econòmic, l’autonomia i
suficiència financera del servei"
La Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT fa la següent explicació de vot:
"A les Comissions Informatives ja vàrem dir que l’augment de la taxa per cobrir les despeses ens
semblava correcta, ja que no és un preu desproporcionat ni car. El que vàrem demanar va ser, si era
possible, reduir el cost als venedors(si n’hi ha) del nostre municipi.
Ara sabem que les taxes no poden ser diferents entre els venedors, siguin del municipi o no, per tant
no es pot fer un descompte a les persones del municipi.
Malgrat això JxC deixem la proposta oberta per si algun cop es pot aplicar en aquest àmbit o en
d’altres."
El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP fa la següent explicació de vot:
"Es tracta de fer d’una proposta de modificació de la taxa d'aquest mercat d’artesania, ja que amb la
recaptació que s'ha estat fent fins ara no es cobreixen les despeses que genera.
A l'informe específica que les despeses fixes que genera a l'Ajuntament es de 12.766,60€ (0,07% de
les despeses del pressupost de l'Ajuntament) (7000 euros de neteja, 5416,60 personal i 300
electricitat).
Fins ara els artesans pagaven uns 60€/ml i a partir d'ara pagaran 100€/ml (cada artesà pot tenir 4
metres).Això comportarà un ingrés màxim de 4800 euros de més en comparació a com fins ara, tenint
en compte que s’omplin tots els espais de 30 parades.
Ens sembla una taxa raonable i assumible, i que caldrà seguir en aquesta línia de millorar ingressos (o

ACTA DEL PLE

A favor: 10, En contra: 1,
Abstencions: 2, Absents: 0
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Favorable

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Expedient 4228/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança fiscal núm
6, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament
especial de domini públic (annex de la taxa del mercat d'artesania)

quadrar depeses amb ingressos) en diversos fronts, atenent al futur postnuclear del municipi."
La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP pregunta si han estat informats els paradistes d'
aquesta modificació al que contesta la Regidora de Comerç que quan estigui aprovada la modificació
se´ls informarà.
Intervé la Regidora Elidia López fent la seva explicació de vot: " No ho votem a favor perquè
entenem que el mercat artesanal és un atractiu turístic més i no estem d'acord amb la pujada del
servei, ja que això podria deteriorar les característiques del mercat i prou tenen en subsistir"
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de gener de 2020.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 1 de C's, 2 de JxCaT,i 1 de la
CUP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb l
´abstenció de dos membres (1 d´ERC i 1 del PP) i amb el vot en contra de la FIC, APROVA:

Expedient 4909/2019. Donar compte dels decrets d'incorporació del Regidor Tomàs Diaz
Crucera a l'equip de Govern municipal i de remodelació del cartipàs municipal com a
conseqüència d'aquesta incorporació.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/
Assentiment

L' Alcalde fa la següent explicació: "Com us vam informar, a meitat de desembre es va signar un
acord entre el grup municipal PSC i el grup municipal de Ciutadans en el qual s’incorporava el Sr.
Tomàs Díaz a l’equip de govern amb responsabilitat sobre les àrees de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil per una banda i d’Infraestructures Generals i Mobilitat per un altra. Aquest fet ha obligat a
remodelar altres regidories que afecten al regidor Diego Garcia que a banda de regidor de Joventut,
Esport i Festes també incorpora l’àrea d’Igualtat. La regidora Guadalupe Capella passa a ser regidora
de Benestar Social i Salut i d’Administració Oberta i Transparència i jo mateix quedo com a titular de la
regidoria d’Urbanisme i Recursos Humans. "

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

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

ACTA DEL PLE

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal núm 6, reguladora de les taxes per la
prestació dels serveis i per utilització privativa o aprofitament especial de domini públic (annex de la
taxa del mercat d´artesania) en quan es fixa la taxa del mercat d'artesania en 100,00€ m/l tota la
temporada.

La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fa la següent intervenció:La remodelació del
cartipàs Municipal queda molt descompensada no entenem la distorsió que ha comportat la
incorporació de un nou membre a l’equip de govern tant es així, que s’ha deixat a regidores amb
apenas carteres i hem tingut d’inventar o duplicar regidories per omplir de continguts el currículum del
nou membre de l’equip de govern.
Quines son les infraestructures general Municipals?.
Sent contestada per l´Alcalde: "El nostre municipi es troba en una encreuament de grans
infraestructures terrestres com són el ferrocarril, l’autopista, autovia, la Nacional 340, així com
infraestructures de comunicacions i també de costes. Això englobaria la regidoria d’Infraestructures
Generals i Mobilitat."
El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP fa la següent intervenció: "El PSC heu triat la
comoditat de governar al marge de l’oposició, per evitar el debat polític i a tal efecte manifesta:
“Ara, amb aquells resultats i després de la votació a la qual acabem d’assistir, ens toca prendre la responsabilitat de gestionarlos i ho volem fer comptant amb tothom.”

Com dèiem, el PSC heu triat la comoditat d’integrar al govern municipal un partit que a nivell general
s’acosta cada dia més als actors polítics de la dreta extrema i l’extrema dreta, en comptes de fer
política en sentit ampli i en majúscules. Heu triat un partit que a nivell municipal no ha fet ni una sola
proposta política en els més de sis mesos i quatre plens que portem.Heu defugit de la possibilitat d’una
geometria variable d’un municipi plural i divers com ho mostra els set grups municipals aquí
representats. Clar que això, implica capacitat de diàleg, de debat, fins i tot de sana i educada
discrepància, com el mateix alcalde s’hi referia en el debat de constitució de la corporació. Requereix
d’un esforç al que el PSC, d’entrada, ha renunciat a fer per la comoditat de governar des d’una còmoda
majoria absoluta.
Sabem que el fet que la CUP siguem proactius i proposem al ple moltes i diverses propostes (39 en
quatre plens), pot estressar políticament (no només al Govern sinó també a l’oposició). Si fins ara ja
funcionava la pinça PSC-C’s contra les propostes de la CUP, defugint el debat polític de fons i sempre
excusant-se en qüestions de forma, probablement a partir d’ara encara s’aprofundeixi més en aquesta
manca de diàleg i en la consideració de les propostes que fem sempre en clau positiva i pensant en el
benestar col·lectiu de veïns i veïnes.Tanmateix, esperem que no sigui així. El fet que molt
probablement avui aprovem una proposta nostra, és un petit bri d’esperança que esperem que no
quedi en una anècdota."
Al que contesta l´Alcalde:" Hem estat governant durant sis mesos i al llarg d'aquest temps s’ha
evidenciat el reduccionisme polític de les nombroses propostes que heu realitzat. Algunes de les
propostes són reiterades i repetitives amb caràcter dogmàtic, cosa que dificulta entrar en debat. Tot i
això, la durada dels plens demostra que s’ha facilitat la llibertat d’expressió de tots les grup polítics
municipals.
Hem pres una decisió per governar. També hem entès que hi havia grups que facilitaven aquesta tasca
de governar i uns altres que perseguien l’obstrucció de l’acció de govern. La nostra intenció és
avançar, i per avançar cal prendre decisions. Volem evitar el xou mediàtic i de les xarxes socials,
perquè aquesta no és la nostra fita. Amb aquest sis mesos hem estat parlant amb tothom. Busquem
decisions fermes i reals d’acord amb la legalitat. Tant de bo puguem arribar a tenir un debat franc i
sincer amb totes les agrupacions municipals.
Intervé el Regidor Tomàs Diaz pel grup municipal de C's que la forma de treballar la decideixen ells,
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“Creiem que les idees són imprescindibles, són necessàries per un debat polític. Per tal que això sigui factible, cal que realment
tots pensem en la polis (en la ciutat i la ciutadania), en les coses que afecten als seus pobladors, en la res publica (en allò
públic), però fer-ho des d’una pràctica allunyada dels reduccionismes en què ha caigut el debat polític. Hem de ser capaços de
confrontar idees i metodologies, sense apriorismes ni dogmatismes. Ens agradaria que aquest Ajuntament fos un referent de
debat polític obert.”

ACTA DEL PLE

“Aquest mandat, aquest consistori compta amb més formacions polítiques que mai, i aquesta heterogeneïtat hauria de ser
aprofitada per aconseguir majors debats i majors compromisos col·lectius.”

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

“Per això intentarem practicar una política de mà estesa, de reunions amb els portaveus, més enllà de les que són preceptives
institucionalment, perquè hi ha decisions que superen la tasca de govern diària.”

no perquè presentin mocions no vol dir que no treballin, fan una oposició de treball, seguirem en
aquesta línea,
Per tancar el debat, l´Alcalde esmentar que quan prenem un compromís és amb la voluntat de fer les
coses, no simplement per votar i després no fer res. Si votem els acords és perquè hi ha la voluntat de
fer-les.

Vist el Decret que literlament estableix:"Ateses les facultats i atribucions conferides per l´article 23 de la Llei 7/85, de
2 d´abril, reguladora de les bases del règim local, articles 52, 43 i 44 del Real Decret 2568 /1986 de, de 28 de noviembre pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals i articles 54, 55 i 56 del Decretlegislatiu 2/03, de 28 d´abril, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei municipal i del règim local a Catalunya,
Vist el Decret de l’Alcaldia de 27 de juny de 2019 que figura transcrit a l’acord plenari de 4 de juliol de 2019 (punt 6) inclòs a l
´expedient 2659/2019.
HE RESOLT:

Ho mana i signa l´Alcalde, davant meu la secretària que dono fe.
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, document signat electrònicament al marge.
El Ple resta assabentat d´aquest punt de l'ordre del dia.

Expedient 252/2020. Estudi i aprovació, si escau, de les indemnitzacions a percebre pel
Regidor Tomàs Diaz Crucera com a conseqüència de la seva incorporació a l´equip de Govern
municipal.
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 6,
Abstencions: 0, Absents: 0

Per l' Alcalde s´explica la incorporació del regidor Tomàs Diaz es fa en règim d´assitències i amb un
topall màxim de 20.000€ anuals.
Per la Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT es fa la següent explicació de vot:
"Entenem que el que es demana en aquest punt és una modificació de crèdit, fet que ens té MOLT
acostumats l’Equip de Govern ja que fem modificacions de crèdit en quasi tots els Plens.
En aquest cas, com que la nova incorporació a l’Equip de Govern no estava prevista ( els 20.000€ /
13.000€ ) que cobrarà de més aquest Regidor per assistir a les JG no estaven previstes,
evidentment s’han de moure d’una altra partida. Fins aquí tot entès. Però no va per aquí la nostra
explicació de vot ni el nostre vot negatiu.
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Tercer.- D´aquesta resolució se´n donarà coneixement al ple, notificant-li a més, personalment al designat en singular i es
publicarà al Butlletí oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat el dia següent d´aquest Decret, d´acord amb el
que estableix l´article 23-1 de la Llei 7/85, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local i 52.4 i 46 del Reglament d
´organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.

ACTA DEL PLE

Segon.- Mantenir la resta del contingut del Decret especificat de data 27 de juny de 2019 amb els mateixos termes allí expresats.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Primer. Incorporar al Regidor Tomas Diaz Crucera a l’equip de govern municipal perquè fugui formar part i assistir a les Juntes
de Govern Local, dintre de l’àmbit de les seves activitats i competències, aquest Regidor no tindrà dret a vot pero si veu

El nostre desconcert ve de la resposta que l’Alcalde ens va donar a la pregunta que vàrem fer a les
Comissions Informatives i que el Regidor Tomàs no va dir “ni piu”.
I que després de parlar amb Intervenció i Recursos Humans ens vàren dir TOT el contrari.
Volem suposar que el nostre Alcalde ens va contestar per contestar, des de la ignorància, i que el
Regidor Tomàs no va contestar perquè es deu mirar el seu compte corrent trimestralment .
TORNO A REPETIR LA PREGUNTA, per transparència, per a que la gent es pugui situar en el context i
entengui el nostre vot negatiu:
“El Regidor Tomás Díaz Crucera ha cobrat les Juntes de Govern que ha assistit des del dia 19 de
desembre del 2019 que va ser quan per decret d'alcaldia es va incorporar a l'equip de Govern
municipal fins el dia d’avui? “
La resposta de l’Alcalde va ser que NO, que no havia cobrat, que fins al dia del PLE (que és avui) no ho
podia cobrar.

Suposo que estar a l’oposició ens fa tornar una “miqueta” mal pensades i vam voler contrastar la
informació amb el Departament de Recursos Humans i després per qüestions de forma vam parlar amb
la Sercretaria i ella mateixa va derivar aquesta pregunta a Intervenció:
Resposta:
El decret d'alcaldia de 19 de desembre de 2019 estableix la incorporació del regidor Tomás Díaz
Crucero a l'equip de Govern municipal, i la participació en les Juntes de Govern.
D'acord amb el contingut del punt 12 (Expedient 2569/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de les
indemnitzacions i del règim retributiu a percebre pels membres de la Corporació) de la sessió de
plenari de data 4 de juliol, els regidors membres de la Junta de Govern percebran 300 € per assistència
efectiva a cada sessió.
En concordaça amb els punts anteriors, el regidor Tomás Diaz Crucera ha percebut en la nòmina de
gener l'abonament de les indemnitzacions per assistència efectiva a Juntes de Govern celebrades en
posterioritat al 19 de desembre de 2019.
El decret del 19 de desembre de 2019, pel que s'integra el regidor Tomàs Diaz Crucero a l'equip de
Govern és l'element que genera la obligació d'indemnitzar a aquest regidor per les seves assistències a
les sessions de Junta de Govern, d'acord amb les condicions de retribució i indemnització ja aprovades
en el ple de 4 de juliol de 2019.
Tot i que al regidor ja li sigui d'aplicació aquest règim d'indemnitzacions i que en conseqüència el
pagament d'assistències a Junta de Govern de gener sigui plenament reglamentari, es tramita un acord
plenari per ratificar que es manté en la règim de percepció d'assistències prevista a l'article 75.3 de la
LRBRL, desestimant la possibilitat d'optar a la retribució per dedicació parcial. I per altra banda, es
reconeix la necessitat d'una propera modificació pressupostària derivada de les obligacions que
comporten l'increment del sostre anual d'aquest regidor fins als 20.000 €.
És a dir, va cobrar.
Per l’explicació que ens han donat els tècnics veiem que és reglamentari el pagament al Regidor
encara que no s’hagi aprovat per Ple, però tan costava dir “a mi me lo han ingressado” o
“desconeixem el tema”. Ens disculpareu, però aquest fet ens genera desconfiança. La

ACTA DEL PLE

Fins aquí no sóc conscient de dir cap mentida.
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Recordo que la participació en les Juntes de Govern són 300€ per assistir a cada Junta de Govern, és a
dir que uns 1.800 € fins el dia avui.(1000€)

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

I el Regidor Tomàs ( l’afectat ) no va dir res.

situació transparent, transparent no ho és.
I ja acabem, però volem aprofitar per donar les gràcies i reconèixer la gran professionalitat dels tècnics
municipals, en aquest cas per les explicacions donades per part d’intervenció (serveis econòmics)
Secretaria i RRHH . Fan MOLT bé la seva feina, i el tracte rebut per quasevol regidor/a és excel.lent
( estem a l’oposició o no), gràcies per la paciència i la vostra atenció."
Intervé l´interventor fen l´explicació sobre les retribucions cobrades pel Regidor Tomas Diaz Crucera.
Per l´Alcalde es manifesta: Esmentar que estem parlant d’un topall, d’un màxim com el que te
l’oposició, si s’assisteix a totes les comissions, juntes i plens se supera amb escreix el límit establert,
per tant queda fora de lloc intentar aportar recel i desconfiança a aquest Ple insinuant que s’està
cobrant més del que toca."

"Els càrrecs institucionals no són un objectiu en sí mateix, sinó una eina al servei del poble i per a la
transformació social. Ocupar temporalment un càrrec públic no és per guanyar-se la vida, sinó per
estar al servei del poble en igualtat de condicions. Les institucions han de donar exemple.
En un municipi que segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) tenim una renda mitjana de
14.300€/any, i que està per sota de la mitjana catalana, no ens sembla ètic que els membres de
l’equip de Govern tingueu un salari mitjà de gairebé 24.500€ (amb sous que van dels 45.000 als
20.000€/any).
Des de 2015 heu realitzat un 27,3% d’increment dels salaris de l’equip de Govern, passant dels
150.000€ a 191.000€ amb el mateix nombre de regidors i per fer la mateixa feina. L’IPC només ha
pujat un 4,7% durant aquest període.
Nosaltres, com vam dir en campanya, en cas de governar ens limitaríem el salari a uns màxims de
25.200 (alcaldessa) i uns mínims de 12.600€/any, que representarien un màxim de 118.200€ amb uns
salaris mitjans de 17.000€. Si governessim la CUP ens estalviaríem un mínim de 73.000€/any.
Igualment, renunciem a percebre cap tipus de remuneració personal quan estem a l’oposició. El que
tenim assignat per assistència a plens i comissions ho donem a l’assemblea local de la CUP i a
projectes socials i populars, com per exemple la posada en marxa del SAV de factures de llum i gas."
Per l' Alcalde es manifesta: ·S’ha de trobar el diàleg i l’entesa amb tots els grups polítics, així després
del procés electoral es va intentar parlar amb tothom.Per a que hi hagi una entesa ha d’haver
franquesa per les dues parts i el diàleg i l’entesa ha de ser un dels objectius a cercar i no hi ha cap
inconvenient en continuar treballant tots plegats.A banda, esmentar que la renda disponible del
municipi a l’any 2017 era de 24.523,00€ i la renda bruta era de 30.899,00€, informació donada per
Mercuri «Sistema d’Informació Socioeconòmica Local» de la Diputació de Tarragona.
Intervé la Regidora Elidia López del grup municipal de la FIC manifestant: "Entenem que una persona
que és un funcionari tècnic estatal el seu sou hauria de ser suficient, si no ha deixat la seva feina per
dedicar-se a l'Ajuntament no se li ha de compensar com en el cas del Regidor de Festes, que com en el
Ple es va explicar, no podia tenir una pèrdua de poder adquisitiu, o amb un màxim de 7000€ com tenia
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El Regidor Sergi Saladié de la CUP fa la següent explicació de vot:

ACTA DEL PLE

A més cal recordar, que la despesa dels sous de l´equip de govern ha augmentat significativament a
cada legislatura. I més ara amb el nou sou de 20,000 € que suposa la incorporació d´aquest nou
regidor. També vull recordar, que aquest mateix regidor va votar en contra d´aquestes indemnitzacions
en el Ple de Constitució del Consistori en data de 04/07."

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC que manifesta:H"em lamentat i així
ho vam fer públic aquest pacte amb Ciutadans, una formació que porta implícit l´anticatalanisme, que
està en contra de la immersió lingüística i sobretot del diàleg.

estant a l'oposició també per assistències hauria de ser suficient."

Per l' Alcalde es manifesta: "Puntualitzar que un dels eixos definitoris que tenim és justament la
problemàtica en gestionar alguna d’aquestes estructures, normalment abans venien associades al mon
urbanístic i les desenvolupava el regidor d’urbanisme.
Intervé la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifestant: "m'abstindré perquè jo crec que
un regidor ja sigui que està al govern o a l'oposició ha de cobrar, sí que és cert que no no estava
d'acord amb una sèrie de sous que vas implantar, estava indignada perquè vas fer venir al Regidor
Tomàs a vàries juntes de govern i segons tu no les havia cobrat, però ha fet la seva feina i ha sigut
recompensat".

Expedient 283/2020. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'acord que presenta el grup
municipal de la CUP sobre el complex petroquímic del Camp
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 1, En contra: 10,
Abstencions: 2, Absents: 0

Vista la Moció que presenta el grup municipal de la CUP que literalment estableix:
"El Complex Petroquímic del Camp de Tarragona és el més gran del sud d’Europa, està format per més
d’una trentena d’empreses que produeixen 20
milions de tones de diversos productes, principalment àcids de clors, sals alcalines, gas oxigen,
fertilitzants, insecticides, combustibles, plàstics i essències sintètiques. Els darrers 10 anys, en total, ha
facturat prop de 66.000 milions d’euros, representant el 6% del PIB de l’Estat espanyol.
El complex ocupa gairebé 1.200 hectàrees que es distribueixen en dos polígons molt propers a nuclis
poblats. D’una banda, el polígon nord s’ubica
entre els termes municipals del Morell, la Pobla de Mafumet, Constantí i Vilallonga del Camp. D’altra

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Segon.- Notificar aquest acord a l'interessat, al Departament de Serveis Econòmics i al Departament
de Recurs humans.

Codi Validació: 5QHT957JANWPA5S2PRXLDA24Z | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 38

El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representen la
majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, i amb el vot en contra de sis
membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d´ERC, 1 de la CUP i 1 del PP), ACORDA:
Primer.- Aprovar el règim d´indemnitzacions a percebre per part del Regidor Tomàs Diaz
Crucera anual per assistències a sessións dels òrgans col.legiats en un màxim de 20.000 € per a
l’exercici 2020, d’acord amb les atribucions com a membre de l’equip de govern aprovades per Decret
de l’alcaldia de data 19 de desembre de 2019 i pot aplicar-se amb ajust al marc normatiu vigent, tot i
que compromet a aplicar la modificació pressupostària per atendre les variacions respecte a les
previsions inicials.

ACTA DEL PLE

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de gener de 2020

banda, el polígon sud es concentra a Vila-seca, la
Canonja i Tarragona. Malgrat això, les afectacions d’ambdós polígons van més enllà dels termes
municipals on son implantades les indústries.
El passat dimarts dia 14 de gener es va produir una explosió a l’empresa IQOXE, al terme de la
Canonja, la qual va comportar la pèrdua de tres vides,
diversos ferits greus i nombrosos danys materials sobre habitatges, equipaments, establiments
comercials, vehicles, així com a la via pública.
L’explosió va posar de manifest una greu descoordinació comunicativa entre l’empresa, els serveis
d’emergència, els responsables polítics i la població.
D’això se’n desprenen possibles errors en l’aplicació dels protocols. Els equips d’emergències no van
saber durant més d’una hora si l’aire que respirava la

comptant el recentment ocorregut a IQOXE. El passat mes de maig es vaproduir un accident a
l’empresa Carburos Metálicos que va comportar la mort
d’un treballador i una quinzena de ferits. Dos mesos més tard, el juliol, tenia lloc l’incendi a Miasa i cinc
dies després un altre a Clariant.
És urgent, per tant, implementar a curt termini mesures encaminades a rebaixar l’impacte que té el
complex petroquímic del Camp de Tarragona. En
primer lloc, és necessari incrementar els controls sobre els efectes nocius de la indústria química tant
en el medi ambient com en la salut i la seguretat. És inacceptable que a hores d’ara no disposem
d’estudis independents de la qualitat de l’aire que es duguin a terme de manera regular, i d’estudis
epidemiològics que posin de manifest les conseqüències que té el complex petroquímic sobre la salut
tant dels treballadors i treballadores, com del conjunt de la població.
En segon lloc, cal endurir la legislació pel que fa al control ambiental, les mesures de seguretat i les
condicions laborals al sector químic, així com garantir un control estricte del seu compliment i unes
sancions exemplars que evitin la impunitat. Alhora, les administracions locals han d’estar
permanentment informades de les sancions en matèria de seguretat, ambiental i laboral que
s’interposen contra aquestes empreses, per tal que puguin desenvolupar una correcta fiscalització de
les mateixes.
En tercer lloc, ha quedat palesa la necessitat de revisar els protocols d’emergència per tal d’agilitzar la
seva activació i evitar demores tan escandaloses com la del passat 14 de gener, així com millorar els
mecanismes de comunicació a la població en cas d’accident químic. Igualment, és imprescindible
garantir que el conjunt de la població conegui què ha de fer en cas d’alerta i d’emergència, mitjançant
una correcta formació permanent i contínua, en forma de simulacres, tallers i distribució d’informació a
totes les llars.
El majoritari desconeixement que mostra la població en relació als protocols és l’evidència més clara
de la banalització per part de l’Administració dels riscos que comporta conviure amb un complex
petroquímic com el que tenim al Camp de Tarragona. Uns riscos que, a dia a d’avui, mai no han estat
degudament avaluats ni comunicats per tal de permetre un debat seriós sobre la idoneïtat o no de
mantenir aquest model econòmic al territori.
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Aquest accident, lamentable, no ha estat quelcom anecdòtic, sinó que en menys d’un any s’han succeït
quatre accidents de diferent consideració,

ACTA DEL PLE

immediates i quan es van començar a difondre missatges oficials, aquests eren contradictoris: a través
de les xarxes socials es crida al confinament però no s’activen les sirenes, responsabilitzant a la gent
de decidir què fer en funció de si veien o no fum i de si sentien o no molèsties.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

població després de la deflagració era tòxic. Des de les 18.40h, hora en què es produeix l’accident,
només Tarragona Ràdio va emetre informacions

En aquest sentit, són moltes les organitzacions (veïnals, ecologistes i econòmiques) que fa anys que
reclamen l’impuls d’una diversificació econòmica al Camp de Tarragona, que no només passi per la
dependència cap a la indústria petroquímica. El desmantellament progressiu de la indústria ha de
donar peu a nous sectors derivats o no d’aquest sector. Mentre que en altres països de tradició
industrial s’ha anat fent una transició econòmica cap a la “química verda”, la recerca aplicada i
l’allunyament de la indústria perillosa dels nuclis urbans, al Camp de Tarragona la direcció és contrària.
Així doncs,es fa del tot necessari apostar per models econòmics que posin la salut i el benestar de les
persones al centre, que no posin en risc ambiental i de seguretat a la població i a la classe
treballadora, i que promoguin l’economia social i solidària.
Per tots aquests motius, presentem la següent
PROPOSTA D’ACORD
1.- En relació a la deflagració produïda a IQOXE, que l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
insti la Generalitat de Catalunya a personar-se
com a acusació particular contra aquesta empresa, per tal de depurar responsabilitats penals.

de Catalunya a redactar una nova legislació més restrictiva pel que fa a les mesures de control
ambiental així com de seguretat per al sector de la
indústria química i, alhora, a realitzar uns controls i una fiscalització del compliment de la legislació
més garantistes.
4.- Que l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insti la Generalitat de Catalunya per tal que
la Inspecció de Treball de Catalunya realitzi una
campanya específica en relació a totes les empreses petroquímiques del Camp de Tarragona durant
l’any 2020 pel que fa al compliment de la normativa de prevenció de riscos laboral, formació dels
treballadors, temporalitat dels treballadors i ritmes de treball.
6.- Que l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insti la Generalitat a revisar els protocols
d’emergència per tal de concretar responsabilitats,
agilitzar la seva activació i millorar els mecanismes de comunicació a la població en cas d’accident
químic.
7.- Obrir un debat al voltant del model econòmic pel Camp de Tarragona que tingui en consideració la
diversificació econòmica i per tant la no dependència de la indústria química i energètica, i que prioritzi
la transició cap a la “química verda” i la salut, les energies renovables, i el benestar dels ciutadans.
8.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la conselleria
d’Interior, a la conselleria de Territori, a la
conselleria de Treball, Afers Socials i Família, així com als Ajuntaments de la zona de les indústries
petroquímiques ubicades al Camp de Tarragona."

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

Codi Validació: 5QHT957JANWPA5S2PRXLDA24Z | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 38

3.- Que l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insti el Parlament

ACTA DEL PLE

una investigació de tipus intern sobre la gestió de l’emergència per part de Protecció Civil i dels
diferents serveis municipals.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

2.- En relació a l’activació del PLASEQCAT el passat 14 de gener de 2020, que l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insti la Generalitat a obrir

"El Complex Petroquímic del Camp de Tarragona és el més gran del sud d’Europa, està format per més
d’una trentena d’empreses que produeixen 20 milions de tones de diversos productes, principalment
àcids de clors, sals alcalines, gas oxigen, fertilitzants, insecticides, combustibles, plàstics i essències
sintètiques.
El complex ocupa gairebé 1.200 hectàrees que es distribueixen en dos polígons molt propers a nuclis
poblats.
El passat dimarts dia 14 de gener es va produir una explosió a l’empresa IQOXE, al terme de la
Canonja, la qual va comportar la pèrdua de tres vides, diversos ferits greus i nombrosos danys
materials sobre habitatges, equipaments, establiments comercials, vehicles, així com a la via pública.
L’explosió va posar de manifest una greu descoordinació comunicativa entre l’empresa, els serveis
d’emergència, els responsables polítics i la població.

Finalment, comentar que no hem acceptat unes esmenes que ens van fer arribar dels GM del PSC i JxC
en entendre que pretenien rebaixar les exigències sobre el Govern de la Generalitat. I si bé és cert que
El Dept. de Treball s’ha personat com acusació particular, pensem que caldria continuar instant a la
Generalitat perquè altres departaments competents (com Territori i Sostenibilitat o Empresa) també
s’hi personin. I no, no n’hi ha prou amb una comissió d’investigació al Parlament, com platejava una
esmena, sinó el que cal és que el propi Govern obri una investigació interna amb caràcter resolutiu i
executiu."

Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant: "Una proposta
que en bastants punts podriem entendren’s i votar a favor, per aquest motiu juntament amb el PSC us
vàrem presentar unes esmenes.
Però com ben bé saps Sergi, en els punts 1 i 2 pensem diferent i no vàrem poder arribar a un acord,
per tant vam decidir retirar en bloc totes les esmenes proposades ja que en les dues primeres era on
realment calia coincidir per poder aprovar la proposta. La resta d’esmenes eren qüestions de forma o
de millora de redactat ( poc importants) i per tant no feia falta mantenir-les."
Per la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d'ERC fa la seva explicació de vot: "Des del
nostre grup lamentem profundament el fet i les dues morts ocasionades per l´accident químic que hi
va haver al Complex Petroquímic de Tarragona. Respecte al punt 2 volem dir que la investigació que
demaneu per part de la Generalitat ja s´està duent a terme, a partir del dia 20/01 el govern català va
iniciar una taula per analitzar l´aplicació del sistema d´emergències arran de l´explosió.
A més també volem dir que els alcaldes afectats de la zona: Tarragona, Reus, Perafort, la Pobla de
Mafumet i el Morell han acordat fer front comú per reclamar que la gestió de els emergències retorni al
territori. Vull recordar que al 2007 funcionava el PLASEQTA que és el Pla d´Emergències Exterior del
Sector Químic de Tarragona i es va decidir integrar dins del PLASEQCAT que és el Pla del Sector Químic
de Catalunya. I en aquest sentit el delegat de la Generalitat a Tarragona, l´Òscar Peris hi està d´acord.
Aquesta mateixa setmana la senadora d´ERC la Laura Castel interpel.lava a la ministra d´Indústria en
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Sabem que el nostre municipi no té competències ni està afectat pel PLASEQCAT, i que algú podria dir
que aquesta proposta no toca debatre-la en aquest ple municipal. Però també sabem que som moltes
les persones que treballem a l’entorn de la conurbació de Tarragona, i creiem que també hem de
vetllar per la seguretat d’aquests veïns i veïnes del municipi. I també sabem que com a municipi inclòs
en el risc tecnològic que representen les centrals nuclears, hem de tenir una especial cura i sensibilitat
per aquests tipus de riscos tecnològics.

ACTA DEL PLE

Davant aquesta situació, presentem aquesta proposta d’acord que demana fonamentalment instar el
Govern de la Generalitat a personar-se com acusació particular en el procediment judicial obert,
realizar una investigación interna a la Generalitat per aclarar la gestió de l’emergència i revisar-ne els
protocols, incrementar les inspeccions de treball, així com instar al Parlament a redactar una nova
legislació que aprofundeixi en més mesures de control ambiental i de seguretat.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Aquest accident, lamentable, no ha estat quelcom anecdòtic, sinó que en menys d’un any s’han succeït
quatre accidents de diferent consideració, comptant el recentment ocorregut a IQOXE. (Carburos
Metálicos, Miasa, i Clariant).

el tema de la seguretat química i petroquímica. Demanant la creació d´una Agència de Seguretat
Química que reguli el funcionament de les instal.lacions químiques, entre d´altres propostes."

Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es manifesta:"La nostra informació és que les
administracions competents estan treballant en aquest assumpte i per tant nosaltres l'únic que tenim a
dir és que abans de res és la seguretat de les persones".

Intervé l'Alcalde manifestant:Es va intentar transaccionar alguns dels punts d’aquesta moció per ser
un tema molt greu per al territori. però no va ser possible.El primer que hem de fer és lamentar les
víctimes d’aquest accident. Entenem que s’ha de deixar treballar a les Institucions i, en aquest cas,
tant el Govern com la Generalitat estan fent la seva feina. Podem afegir-nos amb el que és més genèric
d’aquesta moció però entenem que alguns apartats són desmesurats".

El Ple de l´Ajuntament amb el vot desfavorable de deu membres (6 del PSC, 1 de C´s, 2 de JxCaT, i 1
del PP) 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 d´ERC ) i amb el vot a favor de la CUP, ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP referenciada.

ACTA DEL PLE

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de gener de 2020

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifesta que per part de la Generalitat ja s´ha
obert una comissió d´investigació hem de deixar que facin la seva feina.

Expedient 223/2020. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'acord que presenta el Grup
municipal de la CUP per a la instal.lació d'aerogeneradors municipals.
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentimen
t

Vista la moció que presenta el grup municipal de la CUP que literalment estableix:
"La despesa elèctrica dels ciutadans, empreses i institucions s’ha anat incrementant durant els darrers
anys. Segons dades facilitades pel serveis econòmics, en el cas del nostre Ajuntament la despesa
elèctrica anual és d’uns 500.000€ (461.155,97€ el 2018). Això representa aproximadament un 2% del
pressupost anual del consistori.
En aquest context general d’increment del rebut elèctric i de la transició energètica, i en el nostre cas
particular en el qual hem de començar a treballar pel futur postnuclear del municipi, des del nostre
grup municipal creiem necessari que el municipi consolidi un model d’autoproducció elèctrica que li
permeti en el curt termini deixar de pagar rebut elèctric.
Aquest no és un fet nou ni exclusiu del nostre municipi, doncs hi ha altres exemples arreu on des
d’ajuntaments fins municipis sencers han aconseguit deixar de pagar rebut de elèctric a partir de la
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

instal·lació de sistemes de generació elèctrica d’origen renovable. Aquest és el cas del municipi de La
Llacuna (875 habitants), on des de 1997 l’Ajuntament té un aerogenerador de propietat municipal que
els permet sufragar el rebut elèctric de tota l’electricitat pública del municipi. Un altre cas, és l’illa
danesa de Samsö (3.724 hab.) on a principis de segle la comunitat local (Ajuntament i ciutadans) van
instal·lar 11 aerogeneradors (1MW c/u) amb els quals produeixen més electricitat de la que
consumeixen.
En el cas del nostre municipi, tenint en compte que segons dades facilitades pels serveis econòmics de
l’Ajuntament el consum anual d’electricitat és d’uns 3.000.000kV (3.173.210kV el 2018), i agafant com
a referència un model d’aerogenerador tipus ENAIR 800
(https://www.enair.es/es/aerogeneradores/e800), la demanda elèctrica de l’Ajuntament és cobriria amb
11 aerogeneradors1.
El cost d’instal·lació (tot inclòs: aerogenerador, suport, instal·lació) d’aquests 11 aerogeneradors, seria
d’uns 2.282.103€2. Tenint en compte que segons dades facilitades pels serveis econòmics de
l’Ajuntament, la despesa elèctrica municipal és d’uns 500.000€/any (2.592.027,01€ per al període
2014-2018), la inversió en aquest 11 aerogeneradors s’amortitzaria en menys de 5 anys. Això vol dir
que

Amb el pressupost que anualment compta aquest Ajuntament, es pot assumir directament la
instal·lació de dos aerogeneradors anuals (420.000€/any), que permetrien que en cinc anys ja
esdevinguéssim un consistori totalment autosuficient elèctricament.
Aquest només és un exemple d’una possible fórmula per tal de compensar el rebut elèctric mitjançant
la producció pròpia i de fonts renovables.
Per tots aquests motius, presentem la següent
PROPOSTA D’ACORD

ACTA DEL PLE

Per les característiques d’aquests tipus d’aerogeneradors, aquests es podrien instal·lar perfectament
en els entorns dels espais urbans del nostre municipi i/o a l’entorn dels espais industrials.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

durant els següents 20 anys, l’ajuntament no pagaria rebut elèctric i podria destinar aquests 500.000€
anuals a altres despeses municipals.

Transacció entre el GM CUP-AMUNT i l’esmena presentada pels GM PSC, JxC, FIC, ERC i PP:
1. Programar durant els propers 5 anys la instal·lació d’aerogeneradors i plaques fotovoltaiques per tal
d’esdevenir un Ajuntament autosuficient
elèctricament i deixar de pagar rebut elèctric."
El Regidor Sergi Saladié pel grup municial de la CUP es procedeix a la lectura de la proposta d´acord
presentada i es fa la següent explicació:
"La proposta d’acord que fem ha estat transacció entre el GM CUP-AMUNT i l’esmena presentada pels
GM PSC, JxC, FIC, ERC i PP, i diu:
Programar durant els propers 5 anys la instal·lació d’aerogeneradors i plaques fotovoltaiques per tal d’esdevenir un Ajuntament
autosuficient elèctricament i deixar de pagar rebut elèctric.

[1] Aerogenerador ENAIR 800. Producció anual=292.000kV. Consum elèctric anual Ajuntament=
3.000.000kV.
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El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:

[2] Aerogenerador

ENAIR 800: 210.000€/unitat (tot inclòs: aerogenerador, suport, instal·lació)roposta
que hem sabut transaccionar i posar-nos tots els grups d’acord.
Hem d’anar canviant i fer un canvi de Paradigma per poder ser cada cop més autosuficients
elèctricament, més sostenibles i buscar alternatives al futurpostnuclear."

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d' ERC es fa la següent explicació de vot: "Des
d´ERC estem a favor d´un model de desenvolupament sostenible, com sempre hi hem estat, un model
que sigui innovador i integral que permeti compaginar el desenvolupament econòmic i la protecció de l
´entorn natural de qualitat. Per tant, votem a favor d´aquesta moció amb l'esmena conjunta que hem
fet tots els grups del consistori per tal d´impulsar un estudi d´un model d´energies renovables i traçar
estratègies de desenvolupament local sostenible per a un procés de transició energètica perdurable en
el temps per a l´asssoliment en la millora de la qualitat de vida per al municipi."

-Implementar un model d’autoconsum compartit a través de la instal·lació de plaques fotovoltaiques
El model que planteja la CUP a la moció, segons els experts en la matèria que ens estan assessorant,
no és el més adient ja que es demostra que en entorns urbans i industrials la tecnologia fotovoltaica és
més eficient que l’eòlica"
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica de 28 de gener de 2020.
El Ple de l' Ajuntament per unanimitat del treze membres (6 del PSC, 1 de C's, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1
d'ERC, 1 de la CUP i 1 del PP, que legalment componen el Plenari , ACORDA:
Primer.- Programar durant els propers 5 anys la instal·lació d’aerogeneradors i plaques fotovoltaiques
per tal d’esdevenir un Ajuntament autosuficient elèctricament i deixar de pagar rebut elèctric."

Expedient 233/2020. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'acord que presenta el Grup
municipal de la CUP per a l'elaboració d´un inventari de locals comercials buits.
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut i que es
llegida pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP:
"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.
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-Implementar mesures d’estalvi i eficiència energètica per anar reduint el consum elèctric i per tant la
factura energètica actual de l’ajuntament.

ACTA DEL PLE

Finalment intervé la Regidora Ma José Gómez pel grup municipal del PSC fent la següent explicació:
"Amb l’objectiu de contribuir a la transició energètica i a promoure un canvi de model basat en fonts
d’energia renovable, l’ajuntament promourà en els propers anys una política energètica encaminada a:

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Per la Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT es manifesta: "Una proposta que
hem sabut transaccionar i posar-nos tots els grups d’acord.Hem d’anar canviant i fer un canvi de
Paradigma per poder ser cada cop més autosuficients elèctricament, més sostenibles i buscar
alternatives al futurpostnuclear."

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 municipalcreiem necessària
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.
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.

El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifesta que com és que no es va donar
aquesta informació a la Taula d’empresaris, ni tampoc a la comissió informativa, perquè si això existeix
, no cal reclamar-ho.
La Regidora Ma José Gómez contesta al regidor de la CUP: "El dia de la taula no recordo que s’hagués
parlat d’elaborar cap inventari. Sí es va treure el tema dels locals buits; es va dir que teníem idees i
propostes que estàvem valorant. Els comerciants saben de l’existència del pla perquè el dia que
l’ajuntament el va presentar es va convidar als comerciants i a la associació de comerços."
Intervé la Regidora Elidia López del grup municipal de la FIC: "Haver de manifestar-nos en un tema
tant sensible que afecta a persones, amb la informació que tenim de la moció sense cap estudi rigorós
sobre els locals comercials sense ocupar, dir amb l´enunciat que un dels problemes de la pèrdua de
comerç local és dir molt, crec que hi ha algres motius molt més importants que aquest".
Intervé l' Alcalde manifestant que a la taula d´empresaris aquest tema de locals concrets va
sortir. Demanant que s´ha de decidir si s´ha de treure aquest punt de l'ordre del dia.
Es retira aquest punt de l'ordre del dia a instància del proponent,Regidor Sergi Saladie del grup
municipal de la CUP.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Intervé l'Alcalde manifestant: "És un document que es va realitzar a l’any 2016 en el mandat anterior
per una empresa local i que està a la disposició de tots els grups polítics. Aquest document es va
debatre abastament en un Ple del mandat anterior. Així mateix, a la taula d’empresaris es van
comentar accions concretes sobre aquest tema"
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Intervé la Regidora Ma José Gómez manifestant:"Aquest inventari ja existeix des de l’any 2016. L’
Ajuntament conscient de la problemàtica existent en el comerç local, va encomanar un pla estratègic i
de dinamització comercial que contemplava vàries parts, 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,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 es desenvolupa, el sector, el
subsector, una avaluació comercial i la descripció de la problemàtica. També es va incloure un mapa de
les activitats comercials i dels locals buits.A partir d’aquesta diagnosis es van obtenir dades i
estadístiques que fins ara ens han 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.

ACTA DEL PLE

2. L’inventari hauria de detallar, com a mínim, la titularitat, la superfície, l’estat de manteniment, i el
temps en desús."

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Expedient 208/2020. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de resolució que presenta el
grup municipal de JxCaT sobre la conveniència de rectificar l'ordenança municipal de control i
tinença d'animals, establir mesures contra l'incivisme i actualització del cens caní
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0,
Abstencions: 2, Absents: 0

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

Els gossos inscrits al cens municipal obtenen una xapa cívica que, a través d’un codi QR, permet
obtenir la informació del nom del animal i el telèfon del propietari. La xapa cívica s’opté censant
l’animal.
El procés de censat és senzill: només cal anar a un dels tres veterinaris del municipi, i allí mateix se’l
censaria mitjançant un programa online compartit amb el departament corresponent d’aquesta
temática de l’Ajuntament, un cop censat al cap d’uns dies l’Ajuntament enviarà una carta al propietari
per facilitar la xapa cívica del seu animal. Aquesta xapa cívica permet la identificació de l’animal en
cas de pèrdua o robatori i la identificació de l’animal en cas d’actituds incíviques del propietari, com
ara no recollir les deposicions.
D ’acord amb tot l’ exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords:
Primer.-Modificar l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals. L’Ordenança establiria les
sancions per no estar a la base del cens o per no recollir les seves deposicions, amb multes
proporcionades a la infracció, que vagin incrementant el seu cost en relació amb la reincidència.
Segon.- Actualitzar la base del cens i facilitar aquesta gestió a veïns i veïnes. Per fer-ho s’engegaria
una campanya informativa, que faria l’Ajuntament juntament amb les clíniques veterinàries de
Vandellòs i l’Hospitalet, dirigida a tots els animals no censats.
Tercer.-Censar els animals de companyia és un requisit obligatori que es faria durant els sis mesos
següents al naixement de l’animal. La identificació inclouria:
o Implantar en l’animal un microxip homologat.
o Censar l’animal a les clíniques veterinaries del municipi, mitjançant un programa online que es
compartirà amb el departament corresponent de l’Ajuntament.
o L’Ajuntament facilitarà la xapa cívica.
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L’Ajuntament hauria de modificar l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals per tal de
garantir un convivència cívica entre animals de companyia i ciutadania, per garantir la seguretat de les
mascotes i per tal de mantenir les condicions òptimes d’higiene de la via pública, lliure d’excrements.
Les multes han de ser proporcionades a la infracció, i que vagin incrementant el seu cost en relació
amb la reincidència.

ACTA DEL PLE

Les deposicions dels animals de companyía que no es recullen cada vegada són més nombroses. És
trist que no puguis passejar pels parcs, carrers, passeig, jardins del nostre municipi sense tenir que
esquivar els excrements dels animals de companyia.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

"Davant les creixents queixes i inquietuts mostrades pels nostres veins i veïnes envers les defecacions
d´animals de companyía cada cop més creixents als carrers, jardins, parcs i passeigs del nostre
municipi hem cregut convenient fer aquesta proposta.

Quart.-Iniciar una campanya informativa per eradicar els excrements de gossos de la via pública, així
combatre aquesta actitud incívica que manifesten els propietaris d’alguns animals i, portar a terme tot
un seguit d’accions per sensibilitzar la població sobre la importància de mantenir el nostre municipi
net.
Cinquè.-Destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte per a què es pugui executar durant el
transcurs d’aquest mateix any.
Sisè.- Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del municipi de Vandellòs i l´Hospitalet
de l´Infant."

Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT es fa la següent explicació:

Explico la proposta i perquè l`hem fet:
*Davant les creixents queixes i inquietuts mostrades pels nostres veins i veïnes envers les defecacions
d´animals de companyía cada cop més creixents als carrers, jardins, parcs i passeigs del nostre
municipi hem cregut convenient fer aquesta proposta. (juntament amb els professionals del nostre
municipi, els veterinaris)
Les deposicions dels animals de companyía que no es recullen cada vegada són més nombroses. És
trist que no puguis passejar pels parcs, carrers, passeig, jardins del nostre municipi sense tenir que
esquivar els excrements d’aquests animals.
Per a poder millorar aquest fet el PRIMER que s’ha de fer és ACTUALITZAR EL CENS (ara obsolet) i
CANVIAR LA MANERA de com es censa ja que és feixuga i poc pràctica.
Actualment quan tens un gos, vas al veterinari a que li posi un xip (és obligat fer-ho). Després has
d’anar a l’Ajuntament a censar-lo, però d’alli et deriven al departament de la policia municipal, bé tota
una cursa d’obstacles.
Nosaltres proposem anar a un dels tres veterinaris del municipi, i allí mateix quan posin el xip al
gos o quan vagin a censar-lo si no està censat, se’l censaria mitjançant un programa online
compartit amb el departament corresponent d’aquesta temática de l’Ajuntament, un cop censat al
cap d’uns dies l’Ajuntament enviarà una carta al propietari per facilitar la xapa cívica del seu
animal. És a dir, el propietari només anant a un dels tres veterinaris del municipi ja tindria el gos
censat gratuïtament i sense fer girigonces.
SEGON Modificar l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals. L’Ordenança establiria les
sancions per no estar a la base del cens o per no recollir les seves deposicions, amb multes
proporcionades a la infracció, que vagin incrementant el seu cost en relació amb la reincidència.
TERCER Iniciar una campanya informativa potent per eradicar els excrements de gossos de la via
pública, així combatre aquesta actitud incívica que manifesten els propietaris d’alguns animals i, portar

Codi Validació: 5QHT957JANWPA5S2PRXLDA24Z | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 38

Com sabeu la vàrem retirar del Ple del mes de desembre per poder-la millorar i en aquestes
Comissions Informatives ens vàreu suggerir treure el punt ( on proposàvem posar càmeres de video i
crear la figura de l’agent cívic), ho vàrem parlar amb els veterinaris i com que l’important de la
proposta és ACTUALITZAR la manera de fer el CENS dels animals de companyia, MODIFICAR
l’ordenança municipal i fer una CAMPANYA educativa potent i de conscienciació als propietaris, vàrem
acceptar treure el punt i a veure si així es pot aprovar la proposta.

ACTA DEL PLE

Sense aquestes persones la proposta no hagués estat possible.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

"El primer que volem remarcar és que aquesta proposta fa mesos que l’estem treballant conjuntament
amb els 3 veterinaris del municipi ( en Marcel Marco, en Jaume Ciré i el propietari de Animalades),
persones que els hi volem donar les gràcies per la seva implicació i ganes de millorar el nostre
municipi. També cal dir que vam consultar la proposta amb la tècnica de Medi Ambient, la Maria Lladó
i li va semblar correcta. I també ens ha ajudat moltíssim la Laura Olmo ( membre de la nostra llista
JxC).

a terme tot un seguit d’accions per sensibilitzar la població sobre la importància de mantenir el nostre
municipi net. També dins de la campanya informativa, s’insistirà en la importància de censar els
animals.
QUART Destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte per a què es pugui executar
durant el transcurs d’aquest mateix any. I Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del
municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant."

Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant: "Des de la CUP farem una
abstenció d’aquesta proposta, bàsicament perquè considerem innecessària la col·locació d'un altre xip
als animals. Entenem que aquest nou microxip que es vol posar en ús no dona altra informació que la
que ja conté el xip d'identificació obligatori.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 28 de gener de 2020.
L' Ajuntament Ple amb el vot favorable de onze membres (6 del PSC, 1 de C's, 2 de JxCaT, 1 d´ERC i 1
del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, i amb l
´abstenció de dos membres (1 de la CUP i 1 de la FIC), ACORDA:
Primer.- -Modificar l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals. L’Ordenança establiria les
sancions per no estar a la base del cens o per no recollir les seves deposicions, amb multes
proporcionades a la infracció, que vagin incrementant el seu cost en relació amb la reincidència.
Segon.- Actualitzar la base del cens i facilitar aquesta gestió a veïns i veïnes. Per fer-ho s’engegaria
una campanya informativa, que faria l’Ajuntament juntament amb les clíniques veterinàries de
Vandellòs i l’Hospitalet, dirigida a tots els animals no censats.
Tercer.-Censar els animals de companyia és un requisit obligatori que es faria durant els sis mesos
següents al naixement de l’animal. La identificació inclouria:
o Implantar en l’animal un microxip homologat.
o Censar l’animal a les clíniques veterinaries del municipi, mitjançant un programa online que es
compartirà amb el departament corresponent de l’Ajuntament.
o L’Ajuntament facilitarà la xapa cívica.
Quart.-Iniciar una campanya informativa per eradicar els excrements de gossos de la via pública, així
combatre aquesta actitud incívica que manifesten els propietaris d’alguns animals i, portar a terme tot
un seguit d’accions per sensibilitzar la població sobre la importància de mantenir el nostre municipi
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El Regidor Frederic Escoda manifesta que li sembla molt bé l´aspecte que s´hagi d´anar al veterinari
i manifesta que el cens no està obsolet, es va actualitzar amb l´anterior mandat.
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Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant: "El nostre vot és a
favor però lamentem que el grup de Junts hagi retirat de la proposta de resolució el punt dels agents
cívics. ERC en l´anterior legislatura va presentar una moció per tal de crear aquesta figura però no va
prosperar. Per naltros, aquesta figura és clau per donar suport a la Policia Local per fer vetllar les
Ordenances municipals en aspectes relacionats amb el civisme i la convivència en els espais públics.
Els agents es podrien seleccionar de les persones inscrites en el Pla d´Ocupació o del SOC, a més
subvencionat per la Generalitat. A més també voldríem comentar l´exemple de Mont-Roig en el qual
existeix aquesta figura i està funcionant molt bé.

ACTA DEL PLE

Per solucionar la problemàtica de la manca d’inscripció dels animals al cens municipal, abans d’un nou
xip pensem que caldria una campanya d’informació i sensibilització. Sempre pensant que abans de
sancionar cal conscienciar als propietaris d'animals de companyia per treballar pel benestar i protecció
animal. Creiem en el cens d'animals, en la conscienciació a partir de instal·lació de més papereres
especials, repartiment de material de recollida, crear zones d'esbarjo, control de les colònies de gats, i
campanyes d’esterilització."

net.
Cinquè.-Destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte per a què es pugui executar durant el
transcurs d’aquest mateix any.
Sisè.- Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del municipi de Vandellòs i l´Hospitalet
de l´Infant."

Expedient 222/2020. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'acord que presenta el grup
municipal de la CUP per a la creació d´un operador energètic municipal.
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària

Tanmateix, som conscients que aquest servei és només un primer pas per al canvi de model energètic,
i és per això que en la línia d’aprofundir en la transició energètica de base local, que el nostre grup
municipal creu necessària la creació d’un Operador energètic municipal.
Aquest tipus d’ens es basa en la promoció de la transició energètica tot integrant objectius socials
contra la pobresa energètica, i treballa per anar cap a un model energètic més sostenible tot aprofitant
les fonts renovables, la gestió adequada del seu ús als edificis. L’objectiu últim d’aquest ens ha de ser
la de transformar el model energètic pel qual fins ara els usuaris som només agents passius i convertirnos en protagonistes de la transició energètica.
L’Operador energètic municipal ha de facilitar la instal·lació de projectes d’energies renovables, ja sigui
per a calefacció o per electricitat, de base ciutadana o de petites empreses tant pel que fa a
l’autoconsum (balanç net, i deixar de pagar rebuts energètics) com per a la comercialització d’energia
verda. Igualment, l’operador ha de treballar en l’assoliment de l’eficiència energètica tant en l’àmbit
públic com en el privat a partir de la formació, l’assessorament i el suport al conjunt de la ciutadania i
de les empreses del municipi.
Per tots aquests motius, presentem la següent
PROPOSTA D’ACORD
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:
1. En el termini màxim de tres mesos crear l’Operador Energètic Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant."
Per la Regidora Ma José Gómez del grup municipal del PSC es fa la següent explicació de vot
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"En el darrer Ple el nostre grup municipal va presentar una proposta per a la creació del Servei
d’Atenció Veïnal sobre factures d’electricitat i gas. Aquesta proposta no va tirar endavant per la
negativa del Govern municipal (PSC i C’s) i el PP, i és el Grup Municipal i l’Assemblea Local de la CUP
qui, amb els recursos que rebem per assistències a plens i comissions, ens farem càrrec d’aquest
servei.

ACTA DEL PLE

Vista la proposta d´acord que presenta el grup municipal de la CUP i que és llegida pel Regidor Sergi
Saladié del grup municipal de la CUP:

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

A favor: 2, En contra: 7,
Abstencions: 4, Absents: 0

manifestant:
"Totes les atribucions del Operador Energétic municipal estan contemplades en el pla director d’estalvi
i eficiència energètica que aquest ajuntament va encomanar l’any 2016 i que marca les directrius a
seguir en matèria energètica a nivell intern.
Qui coordina i impulsa la seva implementació del pla ha esta, fins ara, l’empresa municipal Idetsa.
Per tant, entenem que IDETSA compleix amb les funcions d’un possible OEM, que des de fa temps està
donant els passos cap a un model energètic més sostenible basat en fonts renovables.
Proba d’això és:
1.- Instal·lació de 3 electrobenzineres de càrrega ràpida gratuïtes des de l’any 2019
2.-Instal·lació d’una planta fotovoltaica al viver tecnològic

El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifesta que tota aquesta informació ja es
podia haver informat en una comissió informativa i no caldria portar a terme aquesta proposta d'acord.
Al que contesta l'Alcalde es manifesta: "Esmentar que s’ha d’utilitzar les comissions informatives en
les dues direccions, s’entén la reivindicació que realitzes d’informar en la comissions informatives, però
també succeeix que si a les comissions no hi ha entesa llavors l’assumpte es deixa per al Ple. Estem en
un procés de coneixença mútua en el qual tothom ha de posar interès i amb paràmetres ètics. Ens
trobem que en aquests plens es plantegen qüestions com si aquest Consistori no fes quaranta anys
que existís.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones de 28 de gener 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, i amb quatre abstencions (2 de
JxCaT, 1 d' ERC i 1 del PP) i amb el vot a favor de dos membres (1 de la CUP i 1 de la FIC), ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP referenciada.

Expedient 224/2020. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'acord que presenta el grup
municipal de la CUP per l'eradicació de la violència masclista i el foment de la igualtat entre
dones i homes al municipi de Vandellòs i l'Hosptialet de l'Infant
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
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Amb la idea d’aprofundir en la transició energètica, estem estudiant, assessorant-nos i valorant models
per posar en marxa en entorns industrials en una primera fase, tal i com vam fer en el projecte de fibra
òptica, per després iniciar el procés cap a la ciutadania.·

ACTA DEL PLE

4.-Contractació de subministraments a través d’una comercialitzadora d’electricitat d’origen 100%
renovable des de l’any 2015.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

3.- Ajuts econòmics per fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica

A favor: 2, En contra: 7,
Abstencions: 4, Absents: 0

Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es fa la següent explicació:
Tornem a presentar aquesta proposta que en el darrer ple el PSC i C’s van tombar. La presentem per
donar una segona oportunitat per desfer aquella votació que menysté al 50% de la població del
municipi.
Segons dades del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, vam tancar l’any 2019 amb 9
víctimes mortals a causa de violència masclista en l’àmbit de la parella a Catalunya, de les quals, tan
sols 2 havien presentat denúncia prèvia. Només començar l’any 2020, i en tan sols 6 dies, ja sumaven
dos víctimes de violència masclista més en l’àmbit de la parella.
Que afortunadament al nostre municipi no hi hagi hagut cap assassinat masclista no vol dir que la
violència masclista no existeixi.

Si repassem el que demanem a la proposta d’acord veurem com no des del Govern municipal no s’està
fent tot allò que caldria:

Millorar el Protocol d’abordatge de violències masclistes. Està fet? NO
Garantir la instal·lació de Punts Violeta en totes les festes populars del municipi. Està fet? És
fa, però cal consolidar i millorar les condicions.
Programa propi de formació i sensibilització específica en matèria de violència masclista a les
Escoles i Institut. Està fet? NO
Dotar a la Policia Local de formació bàsica obligatòria en matèria de violència masclista, i
formació i capacitació específica i permanent en matèria de prevenció, assistència i protecció
de les víctimes que pateixen violència masclista. Està fet? NO
Consell Municipal de Dones. El tenim creat? NO
És per això que presentem aquesta proposta, per donar implementació a aquestes necessitats
bàsiques i indispensables per eradicar la violència masclista al nostre municipi. I també per respecte al
50% de la població del municipi."

Vista la proposta d´'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:
"Segons dades del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, vam tancar l’any 2019 amb
9 víctimes mortals a causa de violència masclista en l’àmbit de la parella a Catalunya, de les quals, tan
sols 2 havien presentat denúncia prèvia.
Només començar l’any 2020, i en tan sols 6 dies, ja sumaven dos 2 les víctimes de violència masclista
en l’àmbit de la parella. Un doble feminicidi que es va emportar la vida d’una dona de 28 anys, i a la
seva filla, de només 3 anys.
Aquests fets mostren que vivim en un sistema capitalista i patriarcal, on les dones no tenim garanties
de poder viure tranquil·les, sense opressions i sense patir violència.
Detectar una víctima de violència masclista és un compromís ètic que haurien d’assolir totes les
administracions públiques. Acompanyar-la en la recerca d’una solució́ resulta una tasca delicada i
rellevant. Donar-li un millor servei fa pròpia una causa transformadora: participar en la restitució́ de la
seva llibertat i dels seus drets humans. Eradicar la violència masclista parteix de la premissa que els
drets de les dones són drets humans. La violència masclista és una greu vulneració d'aquests drets i un
impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la llibertat.

ACTA DEL PLE

Protocol de prevenció de violències masclistes. Està fet? NO
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Cal també donar compliment a les competències municipals previstes a la Llei 5/2008, del Dret a les
Dones a Eradicar la Violència Masclista, a partir de mesures concretes i que vagin a l’arrel del
problema, permetin detectar a temps aquestes situacions de violència masclista, i acompanyar el
millor que ho sapiguem fer a les víctimes abans no sigui massa tard.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Cal posar tots els mecanismes i tots els recursos per eradicar aquesta violència sobre les dones, i
abans no haguem de lamentar una víctima més.

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del Dret a les Dones a Eradicar la Violència Masclista, té per objectiu
establir els mecanismes per contribuir a l’eradicació de la violència masclista que pateixen les dones,
encara a dia d’avui, i reconèixer i avançar en garanties respecte el dret bàsic de les dones a viure
sense cap manifestació d’aquesta violència.
En el seu article 7, fa un llistat dels principis orientadors que han de seguir elspoder públics a
Catalunya per tal de donar compliment a les obligacions d’aquesta norma, entre els quals trobem:
assolir compromís amb l’efectivitat del dret a la no discriminació de les dones, assolir compromís amb
la construcció de respostes a la violència masclista i a les necessitats especifiques de les dones que
pateixen violència masclista, proporcionar mesures per reparar els danys que pateixen les dones, els
menors i les menors víctimes de violència masclista, fomentar instruments de participació i
col·laboració amb col·lectius de dones per dissenyar, fer un seguiment i una avaluació de les polítiques
públiques per eradicar la violència masclista, entre molts d’altres.
A l’hora, l’article 83.1 de la mateixa llei, enumera les competències que assoleixen els municipis en
aquest aspecte. Les quals, són les següents:
“a) Programar, prestar i gestionar els serveis d'informació i atenció a les dones i efectuar la derivació
als diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei.

d) Complir totes les altres funcions establertes per aquesta llei que, en raó de les competències
respectives, els correspongui assumir en relació amb les dones que sofreixen o han sofert violència
masclista.
e) Complir les altres competències atribuïdes per disposició legal.”
Des del Grup Municipal de la CUP-AMUNT considerem que la violència masclista s’ha de prevenir i
combatre, i que no n’hi ha prou amb l’organització d’actes en el marc del Dia Internacional per a
l’Eradicació de la Violència contra les Dones, ni amb col·locar “punts lila” a les Festes Majors. Creiem
que cal destinar, no només recursos econòmics, sinó també personals, i aquests de manera permanent
i no només quan s’apropen actes, celebracions i dies commemoratius.

ACTA DEL PLE

c) Col·laborar en la gestió de les prestacions econòmiques i les subvencions que aquesta llei estableix.
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b) Prestar o gestionar altres serveis de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral, d'acord amb el que
s'estableixi mitjançant un conveni amb l'Administració de la Generalitat.

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 de 6 mesos elaborar el Protocol de prevenció de violències masclistes del municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
2. En el termini de 6 mesos, refer el Protocol d’abordatge de violències masclistes.
3. Un cop elaborar el protocol esmentat en el punt 1, fer-ne difusió dels seus continguts a tots els
nuclis de població municipi, així com de la modificació
del Protocol d’abordatge.
4. Garantir la instal·lació de Punts Violeta en totes les festes populars del municipi.
5. En el termini de 6 mesos dissenyar un programa propi de formació i sensibilització específica en
matèria de violència masclista per a l’Escola
Valdelors, l’Escola Mestral i per a l’Institut Berenguer d’Entença.
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Per tots aquests motius, presentem la següent

6. Dotar a la Policia Local de formació bàsica obligatòria en matèria de violència masclista, i formació i
capacitació específica i permanent en matèria de
prevenció, assistència i protecció de les víctimes que pateixen violència masclista.
7. Crear el Consell Municipal de Dones, integrat pel col·lectiu de dones del municipi.
8. Dotar pressupostàriament les accions plantejades en els punts anteriors."
El Regidor Diego Garcia pel grup municipal del PSC fa la següent explicació de vot: "Primerament
aclarir que votem en contra de la moció i no en contra de l'erradicació de la violència masclista ni en
contra del foment de la igualtat entre dones i homes.Votem no pels següents raons: 1. Referent al punt
1 i 2 de la moció, mes que un protocol de prevenció, tenim circuits d'acció enfront de casos de
violència masclista que es presentin en el municipi els quals considerem mes eficaços, àgils i que se
sumen al Protocol de violència masclista del Baix Camp al qual estem adscrits i que és competència
del Consell
Comarcal.

Finalment, estem tancant data per al mes de juny oferir un curs de formació a la policia local incloent
el personal d'estiu. Serà un curs complementari als quals ja han rebut dins dels seus estudis bàsics i
haig de ressaltar que dins del cos de policia local comptem amb una persona posseïdora d'un postgrau
en “Especialització Professional en violència de gènere”.

Per la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es fa una pregunta demanant sobre que te a
veure l´urbanisme en tot això, al que contesta el Regidor Diego Garcia que per detectar els punts
foscos que puguin haver, per exemple, en quan a l'enllumenat.
També demana pregunta per al Regidor Tomàs Diaz: tu comentaste en la radio que unos agentes irían
al Consell a hacer un curso de formación el dia 14 es así? Y en que se basa ese curso? que és
informada pel Regidor Tomas Diaz.
Intervé la Regidora Núria Ortiz pel grup municipal del PSC manifestant: "Crec que potser o ens hem
entès, simplement estem utilitzant un altre sistema que te a veure amb el circuït que comenta en
Diego, des de diversos departaments del ajuntament, perquè la igualtat es un tema transversal. S’han
fet reunions amb l’ICD, amb el SIAD, amb l’àrea de Generalitat de Treball, Afers Socials i famílies, amb
les tècniques que porten aquests temes i allò que s’està treballant, i es continuarà treballant son
aquests sistemes de coordinació per la prevenció i la detecció, no estem parlant de l’abordatge que ja
se esta fent des de diferents instàncies, allò que es farà es primer fer formació, també posar en comú
les necessitats de cada departament i de cada servei, si en algun moment s’ha d’especificar aquests
protocols també es farà per part de les parts implicades perquè no tanca aquesta possibilitat. Crec que
es una manera de treballar directament, posar en comú a tots els actors implicats. Com deia Diego, i
sempre amb la col·laboració i participació dels ens que hem dit: SIAD del consell comarcal; l’ICD; i la
Generalitat. Tots estem d’acord en la erradicació de la violència de gènere, masclista, disculpeu, la
forma de parlar és important, i de la igualtat, estem els tretze d’acord, no em com aplicar, formular
això. I, evidentment, ningú por dir que no existeixen les violències masclistes al nostre municipi. Es
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També que de part de la coordinació del SIAD ( Servei d’Informació i Atenció a les Dones) ens
comuniquen que estan reformulant el servei dels punts violetes per a continuar oferint-lo
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Aquestes són les raons, igualment i en relació a la resta de punts de la moció aprofito per a informarvos que ampliarem el nombre de persones implicades en el circuit d'acció i convocarem a
representants de seguretat, educació, salut, immigració, serveis socials, urbanisme, festes i joventut al
Circuit de Coordinació per a la prevenció i detecció de Violències masclistes. A més, Comptem amb el
suport i assessoria del Servei d'Intervenció Especialitzada en violència de gènere
del camp de Tarragona, l'Institut Català de les Dones i la coordinació de joventut de la Generalitat de
Catalunya entre
altres.

ACTA DEL PLE

2. Com ja hem contestat en l'anterior ple ordinari, celebrat el 4 de desembre de 2019, i cito
literalment:...no podem votar, el de dissenyar una formació específica per les escoles i l’institut , el centres tenen autonomia,
tenen independència les direccions dels tres centres, i si que fan actuacions en aquest nivell i des de l’àrea d’ensenyament hem
col·laborat moltes vegades en formació, algunes vegades perquè s’ha ofert i altres perquè per exemple des de inspecció del
departament
d’educació
ens
han
demanat
col·laboració
per
poder
oferir
formació...

evident que com a tot arreu. "
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 28 de gener 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 quatre
membres (2 de JxCaT, 1 d'ERC i 1 del PP) i amb el vot favorable de dos membres (1 de la FIC i 1 de la
CUP), ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d'acord presentada pel grup municipal de la CUP referenciada.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
Expedient 231/2020. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d' acord que presenta el grup
municipal de la CUP per a l'elaboració d´un inventari d´habitatges buits.

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP i que es llegida
pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP del següent contingut:
"Segons el darrer Cens de població i habitatges de l'Instituto Nacional de Estadística de
2011, al municipi hi havia 469 habitatges buits que representaven gairebé un 10% del parc
d’habitatges del municipi. Segurament aquesta quantitat d’habitatges buits avui en dia
encara és més elevada, fruit de la continuació de l’esclat de la bombolla immobiliària i de la
finalització entre 2011 i 2019 de noves promocions d’habitatges.
Per la seva banda, el POUM aprovat el 2014 preveu nous sectors urbanitzables,
especialment al nucli d’Hospitalet de l’Infant (Corralets, La Porrassa, per exemple).
En paral·lel, es fa palesa la problemàtica d’accés a l’habitatge que cada cop afecta a més
veïns i veïnes del municipi, especialment entre els sectors més joves de població.
Tant pel que fa a poder garantir l’accés a un habitatge digne com per contindre el consum
de sòl previst en el POUM, des del nostre grup municipal considerem necessària la
reutilització d’habitatges buits que puguin ser posats a disposició de les necessitats
habitacionals de veïns i veïnes del municipi.
Per tal de conèixer quin és el nombre i l’estat actual dels habitatges buits al nostre
municipi, una eina útil es un inventari que en detalli totes les característiques: titularitat,
superfície, estat de manteniment, etc.
Per tots aquests motius, presentem la següent
PROPOSTA D’ACORD
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:
1. En el termini màxim de 3 mesos encarregar un estudi per a l’inventari dels habitatges

ACTA DEL PLE

A favor: 2, En contra: 7,
Abstencions: 4, Absents: 0

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Tipus de votació: Ordinària
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Desfavorable

buits al municipi.
2. L’inventari hauria de detallar, com a mínim, la titularitat, la superfície, l’estat de
manteniment, i el temps en desús.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 28 de gener 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 la componen, i 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.

Activitat de control
Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP s´expressa:
"Hi ha 7 expedients relacionats amb l’actuació del Govern Municipal. Només hem tingut tres dies hàbils per consultarlos fins al Ple. És un termini insuficient per analitzar tota la documentació.És una documentació que ara tenim a
l’abast per mirar-nos-la en detall i en un futur emprendre les accions que considerem adients"

Expedient 307/2020. Decrets alcaldia del 25 de novembre de 2019 al 24 de gener de 2020
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment
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Per la Regidora Silvia Pujol del grup municipal del PP es manifesta: "Jo no se si vulneren
la protecció de dades? perquè són propietats privades no?"

ACTA DEL PLE

Intervé l´Alcalde manifestant: " Entenem la problemàtica i la situació exposada però la
demanda d’un inventari d’habitatges buits és una despesa innecessària ja que els censos
de població i habitatges es realitzen cada deu anys i el proper cens es realitzarà al 2021
per part de l’INE. Les dades que s’esmenten són les de 2011 i es tenen en compte al POUM
que es va tancar al 2014. Tanmateix, segons les dades del Mercuri de la Diputació s’aprecia
que en el nostre municipi no s’ha transformat el mercat immobiliari de forma substancial en
aquest darrers anys. Per exemple al 2014 es van construir dos habitatges, al 2015 eren nou
habitatges, al 2016 van ser 10 habitatges, al 2017 eren 7 habitatges i al 2018 van ser 6
habitatges. Per tant, no es creu adient realitzar un estudi a mitjan del 2020 quan al 2021 el
realitzarà un altra administració.Per la nostra part, també s’ha realitzat un seguiment del
sector, preguntant a les entitats financeres amb seu al municipi per saber si hi ha
habitatges socials per vendre, ja que l'Ajuntament també te l’opció d’adquirir habitatges de
protecció social, i també es controlen els pisos turístics. Durant el tercer trimestre del 2019,
últim any que es tenen dades, es van realitzar cinc transaccions d’habitatges nous i vint-iset de segona mà, cosa que mostra l’estat real del mercat"

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Pel mateix interlocutor s´afegeix:" Un cop l’inventari estès enllestit cada grup municipal
podrà fer les seves valoracions i propostes polítiques sobre com activar aquest parc
d’habitatges buits"

El Ple resta assabentat d'aquest expedient.

Expedient 4530/2019. Modificació de Crèdit 2-2019 del Patronat municipal de la Llar d'infants
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Expedient 152/2020. Morositat i PMP 4r trimestre 2019
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient.

Expedient 436/2020. Informes trimestrals execució pressupost (4rt trimestre 2019)
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient.

Expedient 4921/2019. Preus públics Toka'l 2 1er semestre 2020
Favorable

El Ple resta assabentat d'aquest expedient.

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DEL PLE

El Ple resta assabentat d'aquest expedient.
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Favorable

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Expedient 4828/2019. Modificació de crèdit 11-2019

Expedient 104/2020. Preu públic dissabtes creatius
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient.

C) PRECS I PREGUNTES

En primer lloc es formulen les preguntes presentades abans del Ple per escrit.

A hores d’ara tenim un esborrany i el lloc seria en un a parcel·la pública a la Via Augusta aquesta seria la idea
genèrica que no la podem concretar per haver dos ubicacions possibles.
A Vandellòs les ubicacions estan més acotades perquè no hi ha finques de titularitat pública, tot i així s’està treballant
amb totes les possibilitats. Tan aviat com tinguen un plànol de les possibles ubicacions se us farà arribar.”
2.- A la zona d'aparcament del carrer Llastres es van col.locar unes pilones de formigó per evitar l'entada i
estacionament de les autocaraves. Aquestes s'havien de treure els diumenges per tal que poguessin aparcar els
cotxes i posar la resta de dies de la setmana i no s'està fent, demanem rigorositat en l'acord i la decició que es va
pendre en el seu dia per tal de millorar la situació fins la creació dels espais d'autocaravanes al municipi.
Al que contesta l’ Alcalde fent l’explicació següent :” A la zona del carrer Llastres es van instal·lar dos pòrtics per
evitar l’entrada d’autocaravanes i per evitar que estacionessin a la part nord de la desembocadura del Llastres s’ha
deixat alguna pilona. Algunes caravanes passen perquè són més baixes, però s’està acotant el problema.”

3.- En relació a les instàncies presentades demanant un servei d'autobús llançadora municipal que connecti el nucli
de l'Hospitalet i la nova estació de tren situada a la Porrassa, voldríem saber quina resposta donarà l'ajuntament a
aquestes més de mil signatures que representen la necessitat d'aquest servei.
Dit això també ens agradaria saber si el Regidor de mobilitat te previst posar més senyalització per indicar d'una
manera més visible on s'ubica la nova estació de tren.
Al que contesta l’ Alcalde: “Hem rebut aquest escrit i actualment estem informatitzant el nombre d’usuaris d’aquest
servei per tenir constància dels usuaris reals així com també s’ha demanat a Renfe el nombre d’usuaris dels diferents
trens. A hores d’ara s’ha ampliat el servei de l’autobús municipal a l’estació de “tren els dissabtes i s’està treballant
per coordinar els horaris amb els nostres recursos propis.

4.- En relació a la reunió que va tenir lloc a Mont-roig del Camp entre els equips de govern dels dos municipis, em
sabut que l'objectiu d'aquest és obtenir més col.laboració entre els dos municipis. Ens podrieu dir en quins àmbits es
farà efectiva aquesta col.laboració?
Al que contesta l´Alcalde S’ha de treballar la concertació territorial, per refermar l’entesa amb els veïns. Volem im-
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Al que contesta l’Alcalde “ Aquesta moció es va aprovar recentment i s’ha treballat amb els serveis tècnics i turisme sobre la delimitació de les àrees tant a l’Hospitalet com a Vandellòs. S’ha intentat buscar finques de titularitat pública i que tinguin facilitat per accedir als serveis, per la qual cosa resulta que tenim pocs espais disponibles. Per l’altra banda tenim l’ordenança que cal actualitzar juntament amb la policia local.

ACTA DEL PLE

1.- En relació a les propostes de resolució vers la creació de dues àrees d'autocaravanes al municipi, presentades i
aprovades per unanimitat en el darrer Ple, volem saber els espais que es destinaran a ubicar-se i en quin estat es
troba la redacció de la modificació de l'ordenança municipal que tracta aquest aspecte.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Per part de JxCaT, la Regidora Belen Lavilla:

plementar una sèrie de reunions periòdiques per establir els temes en que es puguin demanar mesures conjuntes a
les administracions superiors com: l’Estat (Adif, Costes...), Generalitat (ACA, salut, transports...). Mes enllà de buscar
aquesta col·laboració en administracions superiors també compta el sumar esforços.

Per la Regidora Assumpció Castellví es fan les següents preguntes:
El nostre municipi forma part del Pacte per a les infraestructures del Camp de Tarragona? Com a municipi quines
millores exigireu a Renfe que es realitzin?

Al que contesta l’ Alcalde que no formem part d’aquest pacte com tampoc formem part del Consorci de Transport
Públic del Camp de Tarragona que es va crear al 2003. També es veritat que fins fa molt poc ningú sabia de la seva
existència atesa la seva inoperància.

Cambrils, Reus, Salou i Vila-Seca s’alien per promocionar-se conjuntament a FITUR . El nostre municipi ha valorat
aliar-se amb aquests 3 municipis per poder potenciar i incrementar el turisme que ve al nostre municipi?
Al que contesta la Regidora de Comerç ens hem promocionat a FITUR a través del conveni Corner, Aquesta
aliança es va fer a l’any 2001, ja que tenim una tipologia turística diferent, estem intentant treballar amb el municipi
de Mont-roig del Camp.
El passat Ple es va aprovar una proposta presentada per JxCaT per crear espais d’esbarjo d’ animals de companyia
(pipicans i correcans). Podeu informar-nos de si ja teniu els espais concrets on ubicar aquests espais en els
diferents nuclis de població del municipi?

Al que contesta l’Alcalde S’està valorant els diferents espais amb els Serveis Tècnics i la Policia Local pel tema de
l’ordenança. També estem limitats doncs han de ser espais de titularitat municipal. A l’Hospitalet de l’Infant tenim dos
possibilitats i a Vandellòs hauria de ser a l’altra extrem d’on s’ubiquin les caravanes. Tan aviat com tinguem els plànols se us farà arribar una proposta de les ubicacions.

Per la Regidora Elidia López del grup municipal de la FIC es fan les següents preguntes:
Voldria saber quan ha costat l’arbre de Nadal de la plaça Catalunya d´Hospitalet? Quan ha costat l’ arbre de Nadal i
amb quin criteri s´ha canviat el diseny? I perquè aquest any no s’ha posat el TIO? La canalla ho ha trobat molt a
faltar.
Al que contesta el Regidor Frederic Escoda manifestant que no es recorda exacte del preu, aproximadament
uns 8000 euros i el criteri Alcalde manifesta sobre l´arbre que ens costava uns diners,
Al que afegeix la Regidora Elidia López: No és veritat que l’antic arbre de Nadal ens costes uns diners, de fet
tant el de l´Hospitalet com el de Vandellòs són arbres que cedeixen les empreses de jardineria que hi ha al Municipi,
al igual que el TIO de la Plaça Catalunya que estic segura que si ens hagüéssim preocupat de demanar-li, també
aquest any ens ho haguessin cedit.
Per l’Alcalde es contesta:” Ens trobàvem que l’arbre s’instal·lava tard, el mateix dia que havia de començar l‘ence-
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Al que contesta la Regidora de Comerç que aquest conveni encara no ha arribat, justament ha arribat avui. I
informa del servei de l´OMIC des de l’any 2017, el primer dimecres de cada mes, es fa l’oportuna difusió.

ACTA DEL PLE

S’ha ratificat el conveni de col.laboració amb el CCBC per a la realització d’actuacions en matèria de consum??? Si
és així proposem fer-ne difusió, donar informació i fer algunes de les xerrades que ofereix el CCBC per assessorar a
la gent. Ja que és un servei gratuït que ofereix el CCBC i que se’n fa poc ús.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Pel que fa a les millores de Renfe, ens afegim a les paraules del millores del conseller Sr. Calvet com millor servei,
majors freqüències i apostar per l’alta velocitat.

sa de llums de Nadal i també costava uns diners. Així doncs, la compra d’un arbre d’aquest tipus s’amortitza en dos o
tres anys. No obstant això, la falta del «tió» és fàcil d’esmenar.”

Pregunta sobre el cànon del camp de futbol. No entenem com pot ser que si ja no tenim concessió com una
administració ens poden passar un cànon i com l’altre pot estar diposada a pagar-lo si no tenim concessió.
L’Alcalde manifesta: “ Pel tema de la concessió administrativa, ahir va arribar la resolució i es denega la concessió, per tant, ara tenim un termini per realitzar les al·legacions pertinents. Aquesta concessió es dividirà en dos, una
de la part esportiva i un altra dels locals i esperem que la concessió per realitzar l’activitat nàutica i dels locals es pugui aconseguir. “

El Regidor Tomas Diaz manifesta: «Són normatives de l’administració que s’han de complir.

Al que contesta l’Alcalde: “ Des de que es va crear l’empresa al 2010 els preus de l’aigua del nostre municipi no
s’han incrementat, i en aquell moment els preus eres un 22% més baixos que els preus socials marcats per la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya. S’està implementant la telemesura amb comptadors electrònics,
s'està reduint la despesa de l’aigua i també s’han signat convenis socials. “

Presenta un prec sobre la llançadera de l’ Hospitalet a l’estació. Sabem que hi han horaris que s´està fent des de
l’autobus municipal, ja que aquest servei sempre no agafa a la gent.
L’ Alcalde intervé manifestant: “L’autobús municipal te uns horaris i s’ha intentat enllaçar-lo amb els horaris del
tren. Si el tren ve en retràs l’autobús no es pot esperar. Esmentar que el transport escolar del matí no es pot variar, i
per tant no es pot donar servei al tren de les 8.22. A més, s’ha de concretar el nombre d’usuaris dels diferents trens
per saber si s’ha d’actuar o no.
A banda, existeix l’empresa d’autobusos Plana que molt sovint van buits o amb molt pocs usuaris i s’està reivindicant
que amb els mateixos recursos es pot millorar el transport. Entenem que hi ha tres destinacions claus per als usuaris
del municipi que són: l’estació de tren, l’Hospital de Sant Joan de Reus sense fer transbord i el complexe educatiu. “
S’ inicia un debat entre la Regidora i l’Alcalde en qüestions referides a la nova estació i del servei.
5. Va fer unes declaracions a la Ràdio que parlava de reclamar a la Generalitat el transport al Complex
educatiu de Tarragona. Felicitats jo també ho portava al programa.
Al que contesta l´Alcalde Hi ha uns transport de Plana (vuit freqüències) que van sempre buits o amb una molt baixa ocupació , que nosaltres reclamem que amb els mateixos recursos es pot fer més donar més serveis.
5, La setmana del 3 no hi ha hagut protecció escolar al pas de vianants del C. Ramon Berenguer IV em
sabria dir perquè?
Al que contesta el Regidor Tomas Diaz que s’informarà i se li comunicarà.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

En les comissions informatives amb una de les preguntes d'un regidor vostè ens va dir que el conveni de comaigua
s'estava modificat ens pot explicar als veïns com ens afectarà aquesta modificació.? continuarem pagant el mateix?
ens hem plantejat de gestionar el servei d'aigua des de l'ajuntament.
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Al que contesta l’ Alcalde: “ La voluntat es mantenir el connector o sigui la traça de la via. Altra cosa és que retirin
els elements que tinguin valor abans que ho tregui un altre administració. Si es manté la traça es podrà realitzar algu na actuació, si no existeix la traça no es podrà fer res. “

ACTA DEL PLE

3.Durant aquets últims dies hem pogut escoltar declaracions per part de l’alcalde molt contradictòries, sobre el tema
del traçat de l’Antigua via del tren, i no entenem com es pot fer una via verda sense que s’hagi fet un
desmantellament previ, a l’últim
Programa de actualitat municipal vam sentir que no es tenia que desmantellar per que es un connector, en altres
llocs i en concordança de l'alcalde de Mont-roig sentim que S'ha de fer una via verda inclús a canal reus he pogut
escoltar com casi l'alcalde del municipi veí parla en nom del nostre Municipi, sobre aquest tema.
Ens podria informat finalment quin es el posicionament de l’equip de Govern respecte al tema?.

6.- El monolit de la plaça Catalunya que ja vaig demanar que si us plau es netegés, el Sr. Alcalde va
prendre nota però encara continua brut.
7.- Els moviments de sorra que s’ estan fent a la Punta del Riu a càrrec de qui va?
Al que contesta l’Alcalde : “Tenim permís de Costes de l’Estat. L’Ajuntament ha actuat i ha llogat
maquinària externa, posteriorment amb les factures corresponents es demanarà la subvenció que ha creat
l’Estat o la Generalitat. “
8.- Qui és el delegat de la protecció de dades de l’ajuntament?
Al que es contesta l’Alcalde que penja del Departament d’ Informàtica i ho realitza una empresa externa
9.- Pregunta sobre la presència de la Policia Local a l´hora del Ple
Al que contesta el Regidor de Tomas Diaz que és la seva tasca i que es van marcant unes rutes i uns
serveis, i l’assistència l Ple és com un altre event que pugui haver.

2.- Conèixer la ubicació del despatx del Regidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana. Exposició de motius. Demano
que em contesti el regidor no l´alcalde. Li pregunto perquè va votar en contra de la moció presentada pel nostre grup
que feia referència a l´augment de la policia local ja que ell acaba d´exposar en el Ple que manca dotació policial.
Al que contesta l’ Alcalde : “Es procura que l’assignació de la ubicació dels regidors sigui la més propera possible
al serveis dels quals són responsables i s’intenta que tots els regidors tinguin una presència física dins de l’àmbit de
les seves regidories.»
En quan a la moció que comenta el Regidor Tomas Diaz que ell no recorda a quina moció es refereix, però el que
vol dir és que si està d´acord en que hagi més policia aquesta haurà d’estar degudament formada.
Des del nostre grup creiem que s´està vulnerant la Protecció de Dades dels usuaris. Volem saber qui és el Delegat
de Protecció de Dades del nostre Ajuntament? Ha fet un informe o dictamen al respecte?
Al que contesta l’ Alcalde que: “ Això es contempla des d’un punt de vista informàtic i ja donarem la referència concreta. A banda, no s’ha fet cap informe i tampoc en cap altra circumstància com podria ser en la regidoria de Serveis
Socials que es pot tenir coneixement d’informació sensible a causa del seu càrrec”.

3.- El tema del bus llançadora ja n´han parlat els meus companys.
5.- El vídeo de la entrevista de la ràdio al Tomàs:
- Diu que no pensa en policia de proximitat sinó que vol policia visual. Pot definir que es això i quines funcions fa una
policia visual?? Quina diferència hi ha entre proximitat i visual?
El Regidor Tomàs Diaz contesta que la policia de proximitat és la que constantment està amb el ciutadà, i la visual
és la que deixa el cotxe estacionat durant un període curt i coneix directament els problemes que pugui haver
direcament.
6.- Pregunta per al regidor de medi ambient:
Saber si s´ha fet algun tractament en el tema de la processionària sobretot en els mesos de setembre fins a
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Al que contesta l’Alcalde. “ Esmentar que hi ha un veí no resident que mostra la seva preocupació per la proliferació d’estacionamentg d’autocaravanes a la zona de l’Arenal i es va constestar que s’està buscant una solució al problema”

ACTA DEL PLE

1.- Conèixer l´estat de la tramitació de l´Ordenança municipal de la regulació de les autocaravanes i caravanes del
nostre municipi. Demanar informació de la reunió de l´alcalde amb veïns afectats per aquesta problemàtica.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC es fan les següents preguntes:

desembre
contesta que com a Ajuntament no, li consta com a Generalitat
Per aquesta Regidora es fa el següent Prec
«Usuàries de les dependències del local del Carrer Remullà ens han demanat que us fem arribar les queixes
respecte a la deixadesa en la qual es troba: plantes de tota l´escala, problemes amb la calefacció.
Al que contesta el Regidor Frederic no és un lloc adequat per posar segons quines plantes, estem mirant de que
no es vegin plantes mortes. Canviar una mica la imatge. Pel tema de la calefacció no ho sabia ara ja en pren nota

9 preguntes de la CUP-AMUNT de control al Govern Municipal registrades dins el termini legal
previst per l’article 97.7 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.
Aquest cop no ho hem pogut fer en 48hrs d’antelació per manca de temps, i els demanem disculpes, tot i que la
profunditat de les preguntes no hauria d’impedir una resposta raonable:

Quantes plaques solars tèrmiques es van instal·lar al pavelló de Vandellòs?
Quan es van instal·lar aquestes plaques?
Quan té previst el Govern municipal revisar i reparar aquesta instal·lació que ha quedat malmesa pel
darrer temporal?

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

A la darrera Comissió Informativa de Serveis Interns del 4 de febrer el nostre Grup Municipal va preguntar
al Govern per la instal·lació de plaques solars tèrmiques al pavelló de Vandellòs. Concretament, es va
preguntar quantes plaques s’havien posat i quan es van instal·lar. Cap dels representants del Govern va
saber donar una resposta a aquestes preguntes.
Per altra banda, arran del darrer temporal aquestes plaques instal·lades al pavelló de Vandellòs han sofert
desperfectes i, fins i tot, corren el perill de desprendre’s de la teulada del pavelló.

ACTA DEL PLE

Pregunta a l’Alcalde-President, o a qui s’escaigui del Govern municipal, sobre la
instal·lació de plaques solars tèrmiques al pavelló de Vandellòs

Es van instal·lar un total de 6 plaques als dies 16 i 17 de gener i com que encara estaven en període
d'instal·lació, l'empresa es fa càrrec de la substitució de les plaques trencades sense cap despesa extra
per part nostre.

Pregunta a l’Alcalde-President, o a qui s’escaigui del Govern municipal, sobre els criteris
ambientals i paisatgístics per a la consolidació de les platges naturals del municipi
El darrer temporal marítim va provocar uns canvis substancials en les platges del nostre terme municipal.
Uns canvis habituals en aquests ecosistemes que son dinàmics per naturalesa, i en el que les
intervencions humanes no sempre son les més adients. Històricament, les intervencions que s’han dut a
terme a les platges ha tingut poc en compte aquestes dinàmiques naturals, no s’han respectat les dunes ni
els aiguamolls, fet que agreuja els efectes dels temporals, ja que aquestes estructures naturals son les
més efectives per minimitzar-ne els efectes.
L’adient seria la conservació i potenciació d’aquestes estructures, especialment en les platges més
naturals del nostre terme, com son la Punta del Riu, el centre i sud de l’Arenal i la Rojala-El Torn.
Quins criteris ambientals i paisatgístics s’estan implementant, o es tenen previst d’implementar, per a la
consolidació els ecosistemes naturals de les platges de la Punta del Riu, del centre i sud de l’Arenal, i de la
Platja de la Rojala- el Torn?
Al que contesta el Regidor Frederic Escoda manifestant: La platja tal com va quedar era el seu estat natural,
el problema és que tenim un passeig marítim i crec que l´hem de conservar, restablir la situació tal com
estava abans del temporal. De sorra no em va prendre gens, al contrari. Creiem que salvarem la gespa del
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Pel Regidor Diego Garcia es contesta:

jardí. La sorra des de l’ acabament del passeig marítim fins a Cala d’ Oques es deixarà tal com ha quedat.

Pregunta a l’Alcalde-President, o a qui s’escaigui del Govern municipal, sobre la
possibilitat de convertir en carretera el camí de Gavadà
El nostre Grup Municipal ha rebut informacions sobre la possibilitat que l’actual camí de Gavadà sigui
reconvertit en carretera gestionada per la Diputació de Tarragona.
És cert que hi ha una proposta per convertir el camí de Gavadà en una carretera gestionada per la
Diputació de Tarragona?
Quines implicacions tindria aquesta reconversió?

El darrer temporal de pluja i vent va provocar la interrupció del subministrament elèctric a l’interior del
municipi. El nucli de Vandellòs va estar tota una tarda i una nit sense aquest subministrament. Als nuclis
d’interior son moltes les persones grans que viuen soles i que davant d’una situació com aquesta resulten
extremadament vulnerables.
Té el Govern municipal un protocol per a l’atenció de les persones grans en cas d’una emergència, com és
el cas d’una interrupció general i continuada en el subministrament d’electricitat?
En cas afirmatiu, quines característiques principals té aquest protocol?
En cas, negatiu, té previst d’elaborar-ne un?
Al que contesta l’ Alcalde: “ No existeix cap protocol en paper, però sí que tenim establerts els grups
electrogens que tenim i els centres que han de tenir subministrament en cas necessari. S’ha detectat una
serie de mancances que s’intentaran esmenar a curt termini. En concret falten grups electrògens a l’escola
Mestral i al pavelló de l’Hospitalet de l’Infant, als casals de Masriudoms i Masboquera.”

Pregunta a l’Alcalde-President, o a qui s’escaigui del Govern municipal, sobre les mesures
per fer front a la proliferació de porcs senglars
Els darrers mesos el Govern municipal ha tingut diverses reunions i trobades amb diversos agents (DARP,
Societats de Caçadors, Pagesos) vinculats a la problemàtica que representa la proliferació de porcs
senglars, especialment sobre els conreus.
Quines mesures concretes està emprenent el Govern municipal per a fer front a l’afectació dels porcs
senglars als conreus?
Al que contesta el Regidor Frederic Escoda que és un problema a nivell privat, els pagesos i
propietaris de les finques i per la Societat de Caçadors, per fer un control de la caça. Hem tingut reunions
amb tots, hem arribat a tenir un principi d’acord. Hem posat una quantitat al pressupost per poder ajudar
amb el pastor elèctric que ho farem mitjançant IDETSA. Als caçadors també se lis ha concedit una sèrie de
millores i a nivell de Generalitat també se’ls ajudarà .També parla d´un local nou per l’ADF.
Pregunta a l’Alcalde-President, o a qui s’escaigui del Govern municipal, sobre l’establiment

ACTA DEL PLE

Pregunta a l’Alcalde-President, o a qui s’escaigui del Govern municipal, sobre
l’existència o no d’un protocol d’atenció a la gent gran en cas d’emergència
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Al que contesta l´Alcalde . “Existeix un pla zonal de carreteres de la Diputació que es va aprovar pel Ple
de la Diputació el 17-5-2019 en el qual es pretén convertir alguns camins, com el de Gavadà, en carretera.
A la Junta de Govern del 24 de juliol de 2019 es va tractar el tema i s´apreciava que hi ha un tram que potser sí fa la funció de carretera però la resta de camí no fa aquesta funció. El camí és de titularitat municipal i la voluntat és que continuï així.

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Quin és el posicionament del Govern municipal sobre aquesta eventual reconversió?

d’un bus llançadora per connectar amb la nova estació de ferrocarril
Segons ha tingut coneixement el nostre Grup Municipal, la campanya per a l’establiment d’un bus
llançadora des del nucli d’Hospitalet fins a la nova estació de ferrocarril, ha lliurat a l’ajuntament gairebé
1000 signatures on es reclama l’establiment d’aquest servei.
Quines actuacions té previst d’emprendre el Govern municipal en relació a l’establiment d’un servei de bus
llançadora entre el nucli d’Hospitalet de l’Infant i la nova estació de ferrocarril?
Ja ha estat contestada amb anterioritat.

Pregunta a l’Alcalde-President, o a qui s’escaigui del Govern municipal, sobre el pagament
d’una factura a COMAIGUA SL

Al que es contesta el Regidor Frederic Escoda que segons conveni Comaigua diu que el 4% del
consum total és gratuït, l´Ajuntament no paga res d’aigua, únicament si hi ha algun excés. S’ ha fet un
estudi de tots els consum de tots els comptadors que tenim actualment que n´hi han molts. On tenim més
despesa és amb el reg. Després algunes fonts públiques. I després a l´estiu són les piscines.
Pregunta a l’Alcalde-President, o a qui s’escaigui del Govern municipal, sobre l’accés d’un
regidor al Festival Aglà
El passat 23 de novembre va tenir lloc a Vandellòs el 9è festival Aglà, organitzat per l’Associació de Joves
de Vandellòs, el qual va ser tot un èxit, amb la totalitat d’entrades venudes dies abans del concert.
Tenint en compte que el regidor Diego Garcia feia dies que sabia que s’havien venut totes les entrades,
que l’entitat no envia entrades gratuïtes als regidors de l’ajuntament, i tenint constància de que altres
regidores van assistir a l’acte havent pagant entrada.
Per quin motiu el regidor Diego Garcia va entrar de forma gratuïta al Festival Aglà celebrat el 23 de
novembre a Vandellòs?

A la que contesta el mateix Regidor Diego Garcia: «Tenint en compte que es tractava d'un
esdeveniment al pavelló Municipal de Vandellòs i organitzat per l'Associació de joves de Vandellòs amb la
que tenim relació des de la regidoria de festes i joventut, he decidit fer acte de presència en qualitat de
Regidor d'esports, en qualitat de regidor de Festes i en qualitat de regidor de Joventut. Una vegada al lloc
vaig parlar a l'entrada amb integrants de l'associació de joves per si tot anava bé i segons el previst, i que
volia donar un cop d'ull i un cop de mà, si calia. Tot seguit dins el recinte he comprovat que tant a nivell
tècnic com a logístic tot anava amb normalitat, el dispositiu de seguretat funcionava i la gent se'l passava
bé. M'he pagat la meva beguda amb got inclòs i deu minuts més tard, a la sortida vaig parlar amb el
president de l'associació per si calia alguna cosa més per la meva part, l'he donat l'enhorabona i vaig
marxar mitja hora o tres quarts d'hora després d'arribar-hi amb la sensació positiva per la feina feta. No
m'he quedat perquè, efectivament, no vaig poder comprar la meva entrada al concert.»

Pregunta a l’Alcalde-President, o a qui s’escaigui del Govern municipal, sobre la Llar
d’infants de Vandellòs
El passat dia 22 de gener degut al temporal de vent i pluja el poble de Vandellòs es va quedar sense
subministrament elèctric des de les 18h de la tarda (aprox.) fins a les 8:45 del matí. Com a conseqüència,

ACTA DEL PLE

Creu el Govern municipal que una gestió pública i directa de l’aigua seria econòmicament més beneficiosa
per a les arques municipals?
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Quina és la causa, o causes, concreta de l’excés en el consum d’aigua que ha provocat que l’Ajuntament
hagi hagut de pagar una factura de 55.205,37€ a l’empresa de subministrament d’aigua?

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

En la Comissió Informativa de Serveis Interns del passat 21 de gener de 2020 es va aprovar el pagament
d’una factura a COMAIGUA SL per valor de 55.205,37€ en concepte “VARIOS-EXCÉS DOTACIÓ
MUNICIPAL-EXCÉS DO”.
Segons la resposta del regidor de Medi Ambient a la pregunta del nostre Grup Municipal, aquesta es una
factura que s’ha de pagar quan sobrepassa el consum d’aigua que l’Ajuntament té marcada per conveni
amb l’empresa d’aigües.

es van tancar diversos equipaments municipals, entre ells la Llar d’infants de Vandellòs.
Com es va avisar als pares i mares de que la Llar d’Infants estava tancada?
Per quin motiu no hi havia cap treballadora, fent serveis mínims i poder atendre als pares i mares que van
anar a la Llar d’Infants a portar als seus fills/filles?

I es fa al respecte una explicació per part de la Secretària dient que s´ha de comunicat al Registre de la
Propietat i al Cadastre arran d´una informació que ha demanat una notaria.
PRECS que presenta la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT:

Pèrgola del Casal de Jubilats de Vandellòs, torna a tenir goteres tot i que l’heu canviat, tornarà a florir-se. Podeu
posar una pèrgola amb les condicions que es mereix el lloc?
L’ Alcalde diu que ja es te en compte
Podòloga, es Comissions Informatives vàrem demanar que on es fa el servei de podologia (antic ambulatori)
poséssiu més seients i es donés l’aigua ja que els usuaris no poden anar al servei. Ara heu posat dues
tristes cadires, l’aigua la penseu donar aviat? Ens agradaria molt poder donar les gràcies i felicitar a la
regidora per tenir-ho enllestit.
Al que contesta la Regidora de Benestar Social que des del seu departament no es tenia constància
d’aquesta mancança i que es posarien a solucionar-la.
Entenem que el Regidor de Festes, Esports, Igualtat, Joventut en Diego Garcia té tot el DRET a fer vacances i
descansar, però mai un regidor havia fet més d’un mes de vacances als 6/7 mesos de començar el seu
mandat. Aquest Regidor té una dedicació exclusiva de 34.000€. Ens hem informat i ara sabem que un
regidor no té un règim laboral establert, on les vacances que poden pertocar per dies treballats estan
comptabilitzades. Cap regidor fitxa, no té límit de vacances (ho autoritza l’Alcalde) som conscients que les
hores treballades d’un Regidor/a són moltes i durant caps de setmana. Per tant, observant aquest fet
( constatem que aquestes vacances són desproporcionades). Preguem que les vacances dels regidors
(que en tenen tot el dret, igual que l’Alcalde) no siguin de mes de dues setmanes seguides. Som servidors
del municipi i un Regidor a l’equip de Govern (que cobra un sou i té responsabilitats) al nostre entendre no
pot o no hauria d’ausentar-se un mes fora del municipi, a no ser que ho requereixi la tasca de Regidor o
Alcalde, i aquest no és el cas.
Per l’ Alcalde es fa la següent intervenció: Aquest període de vacances que va gaudir el regidor Diego Gar-
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La Regidora Silvia Pujol, demana el tema del bus al’estació per a quan? I també He llegit a la junta de
govern una propietat als corralets que es demana al registre de la propietat el canvi de propietat d'una
finca??, s'ha informat al propietari anterior?.

ACTA DEL PLE

Al que contesta la Regidora d’Ensenyament : “La comunicació va ser a les 8 del matí, via grup de
WhatsApp que tenen les famílies. Sí, van informar via WhatsApp. Ells van rebre la informació, no hi ha
hagut cap queixa, ni verbal, ni per escrit de que no hagués arribat la informació. Van estat tant la brigada,
com el tècnic d’ensenyament en comunicació directa amb la directora de la llar, i ens van mantenir
informats tan a mi, com a l’Alfons, de com anava la situació en tot moment. Ens van comunicar que la
directora havia comunicat via WhatsApp, que les famílies estaven assabentades.
No hi havia serveis mínims, perquè no es podien tenir els nens a la llar, ho havia llum, i sobretot, no havia
calefacció, no es podien tenir els nens. Es va tancar el servei, i es va obrir una hora més tard de la tornada
de la llum perquè feia molt de fred, llavors es va decidir donar el marge d’una hora per què es pogués
recuperar una mica la temperatura de la llar. En tot moment es va prioritzar el benestar dels nens. Aquest
sistema es va utilitzar a la llar d’Hospitalet la tarda anterior. Es va avisar via WhatsApp a les famílies, en
aquest cas a les dos del migdia. A la llar hi ha 137 nens, aquell dia havien més d’un centenar, i a tres
quarts de quatre havien vingut a buscar a tots els nens. En un espai on hi ha nens petits no els pots tenir
sense calefacció.”

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

Per quin motiu es va reobrir la Llar d’infants després d’una hora d’haver tornat la llum?

cia era conegut per l'Alcalde i comptava amb el seu beneplàcit. Cal esmentar que el regidor no havia gaudit de
les seves vacances en el seu treball professional per poder incorporar-se a la Corporació com a regidor. Allò
que és important, és que el treball s’organitzi i es faci, i avui en dia amb les noves tecnologies es possible atendre les tasques via internet, i així s’ha fet.

Pel Regidor Diego Garcia, per al·lusions,es fa la següent resposta:
Potser és la primera vegada que un regidor fa vacances d'un mes però també és la primera vegada que
teniu un regidor nascut a 8000 kms d'aquí i que té gairebé tota la seva família a Colòmbia. A veure, Porto
12 anys al municipi, un municipi que m'estimo molt però també he volgut compartir aquestes festes amb
els meus, amb la meva familia i a més, fer front d'un assumpte familiar que no explicaré avui, ja que és de
caràcter personal. Per una altra banda, i gràcies a les noves tecnologies, des de la distància, he pogut
contactar amb el meu equip tècnic abans, durant i després de cadascuna de les activitats programades.
Mitjançant e-mails i whatsapp he fet seguiment de tots els actes i fins i tot, he signat documents amb
l'aplicació Gestiona. Tot això està registrat al meu telèfon corporatiu i deixa clar que la meva feina no ha
estat desatesa en cap moment.

PRECS formula el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP:
Demanem que les actes de les comissions informatives incloguin, tal com marca la normativa, un recull de
les intervencions de forma resumida.
2.

Millorar els continguts de la web, ja que estan desactualitzats: retribucions a regidors i subvencions grups
municipals son de la legislatura passada, la informació de la plantilla municipal és de 2018,...

3.

Fer constar els enllaços a webs i xarxes socials dels Grups Municipals. Ara només hi ha el correu-e
corporatiu de cada regidor, i alguns grups tenen enllaç i altres no o estan desactualitzats.

4.

Rigurositat en les fonts: la dada del Mercuri de la Diputació és l’IRPF, i la de l’Idescat Renda Familiar Bruta
Disponible.

5.

Agraïment al personal del serveis econòmics i intervenció municipal per la recopilació i lliurament de dades
i documents que els hem demanat.

6.

Agraïment a l’equip de Secretaria General de l’Ajuntament per la feina que fan en gestionar els expedients
i en la recopilació i lliurament de dades i documents que els hem demanat.

7.

Acceptin les meues disculpes si amb les meues paraules he ofès algú. No és la meua intenció.

Precs que formula la Regidora Elidia López del grup municipal de la FIC
Li demanem al regidor de mobilitat faciliti l’accés a la nova estació de tren, sobretot pel que fa al comboi del mati a
les 6.40. es molt utilitzat per estudiants també fora bo per estalviar al les veïnes i veïns haver de fer el trajecte a peu
amb la foscor, sobre tot per el perill que poden afrontar les dones.
L’autobús no espera a ningú si el comboi arriba amb un minut de retard tampoc espera al comboi que arriba de
Tortosa que no mes hi ha dos minuts de diferencia.
Tenim un mini bus aparcat que ALPIC va comprar i ja sabem que son poques places però menys es res.
Ens emplenem la boca, que tenim un munt de serveis públics per el benestar dels veïns com les piscines
subvencionades unes
Super pistes de pàdel, gimnàs subvencionats .... i un servei tant important com aquest no ho velem donar,
L'Ajuntament ha recepcionat el pla parcial camí de la porrassa.
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1.

ACTA DEL PLE

Al que informa l´Alcalde : “La valisa te una durada limitada ja que a l’octubre tota la documentació ha de
ser telemàtica. S’ha establert que la documentació del jutjat l’ha de gestionar el jutjat, la administrativa pel servei de
Secretaria i la resta l’ha de portar un funcionari com ho és la policia local. Està establert que un cop al dia la policia
local porti la valisa entre les dos seus municipals. Altra cosa és que algun dia no s’hagi fet. “

Número: 2020-0001 Data: 14/04/2020

El servei de valija interna, entre les poblacions del nostre municipi no és prou àgil, ni diari. Podeu millorar aquest
servei? Podeu explicar com funciona actualment? Qui el fa?

Com es que un servei públic com el enllumenat que a mes es el que va a l’estació funciona al 20%.
He vist en algunes declaracions que esta demanat el transport al centre educatiu de Tarragona el felicito, per que
nosaltres ho portaven al programa, ara si subvenciones els llibres del nostres veïns que decideixen anar a estudiar a
altres centres li agrairia.
Per que la Setmana del 3 no hagut protecció escolar al pas de vianants del carrer Berenguer IV
A l’últim ple vaig demanar que sisplau es neteges el monòlit de la plaça Catalunya el Sr. alcalde va prendre nota però
encara continua brut.

Per acabar l´Alcalde agraeix als companys de la Radio la feina que realitzen i especialment avui perquè és el dia
mundial de la radio.
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ACTA DEL PLE

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió.

