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

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

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

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
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ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/06/2020
HASH: 2ec44cbe6ee83ff5c82220de105c79b5

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Codi Validació: KSAAWGLGAXXARCGYHFSDH3RQT | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 93

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 04/06/2020
HASH: f6e0088a8484b90f72ee377277adb5af

ACTA

2.-Expedient 1226/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP per a l'estudi de la municipalització de la recollida i l'autogestió dels
residus orgànics
Desfavorable

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

10,

3-

El GM de la CUP teníem previstes un llistat extens de propostes per presentar al ple, però que
entenent la situació d’emergència actual i el fet que el Ple telemàtic no serà probablement un espai
idoni per al debat del conjunt de propostes, hem decidit només portar-ne aquelles quatre que
considerem urgents i adequades per intentar, humilment, millorar la situació d’emergència actual i la
crisi social i econòmica que en derivarà»
El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP presenta la següent proposta d'acord:
“Des del nostre grup sempre hem defensat que els serveis municipals, especialment aquells més
essencials, han de ser gestionats públicament i de manera directa per part del municipi. Entenem que
d'aquesta manera, a part de garantir‐ne la universalitat d'accés i la possibilitat d’una tarificació
progressiva en funció de la renda, els beneficis de l'activitat poden repercutir en la totalitat de la
població, alhora que es millora el control sobre les condicions laborals dels treballadors.
Els residus és un d’aquests serveis municipals bàsics que el 1993 el nostre municipi va delegar al
Consell Comarcal del Baix Camp i que a través d’un conveni signat el 1995 presta l’empresa
SECOMSA (100% Consell Comarcal del Baix Camp).
Vam perdre així el control de la recollida de residus, amb un model mercantil que ha convertit la
recollida i el tractament dels residus en un procés que va en detriment del medi i la població. La
vigència del conveni era de 7 anys inicials i prorrogable.
El nostre Ajuntament pel fet de tenir externalitzada la gestió de la recollida i transport de residus paga
anualment a SECOMSA uns 350.000 € (segons pressupost 2020), fet que representa el 72% del total
de costos de recollida, transport i tractament de residus (150.000€ per tractament segons pressupost
2020).
Els costos de recollida, transport i tractament de residus és cada vegada més elevat per a les
administracions públiques i la ciutadania. A més, cal tenir en compte que al nostre municipi no s’han
realitzat campanyes ni accions significatives destinades a millorar el percentatge de recollida selectiva,
com tampoc existeix una estratègia a mig termini per encarar el problema.
Això fa que, segons dades de SECOMSA, el nostre municipi generi 1,77 kg/hab/any (2018), situant-se
per sobre de la mitjana catalana (1,43 kg/hab/any).
En relació a la recollida selectiva, segons dades de SECOMSA el 2018 el nostre municipi recollia el
55%, situant-se en la mitjana comarcal, però molt allunyada dels municipis que recullen porta a porta
(Riudecols, 73%; Pratdip, 73%; Riudecanyes, 71%, Duesaigües, 70%, L’Albiol, 66%), ja que com
afirma SECOMSA “Els municipis amb major percentatge de selectiva de la gràfica anterior disposen de
serveis de recollida selectiva de residus porta a porta” (pàg. 10 del document Implantació del pagament
per generació als municipis de Cambrils, Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
SECOMSA, 2020).
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Desitgem que totes les veïnes i veïns del municipi es trobin bé, i donar tots els ànims i
recolzament a totes aquelles persones que ho estiguin passant malament, així com posar-nos
a disposició de totes elles en allò en que les puguem ajudar.
Remarcar que, tot i que en tot moment el nostre GM s’ha posat a disposició de l’equip de
Govern, des d’aquest no se’ns ha informat, ni en temps ni en forma adequats, sobre les
mesures que s’han pres aquestes setmanes. No s’ha convocat cap Junta de Portaveus,
només s’ha rebut una trucada telefònica de l’Alcalde per informar de la celebració d’aquest
ple, no se’ns ha demanat parer i opinió en cap moment, i de tots els acords ens n’hem
assabentat ordinàriament per notes de premsa o correus-e genèrics. Estem molt dolguts amb
el tracte rebut per part de l’equip de Govern.
I a sobre es volia vetar el debat plenari de les nostres propostes, quan a les comissions
informatives que vam celebrar telemàticament el passat dilluns, des d’alcaldia ens van
demanar que retiréssim del ple les nostres propostes.
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Abans de començar amb d’aquest punt el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP fa unes
explicacions prèvies:
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La Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT fa la següent explicació de vot:
“JxCaT votarem en contra d’aquesta proposta d’acord del Grup Municipal de la CUP.
per diferents motius :
L’empresa SECOMSA és 100% pública, gestiona el tractament de la fracció orgànica de gairebé tot el
Camp de Tarragona i part de les Terres de l’Ebre, amb una planta pròpia pionera a Catalunya en la
gestió d’aquesta fracció. Així - tots els pobles , petits i grans - poden disposar d’un servei professional
públic-. I amb aquest aprofitament de recursos compartits fem més eficient per economia d’escala.
En l’exposició de motius i a les dades que doneu la CUP, recordar que bona part del nostre municipi és
turístic , i és habitual que les xifres mitjanes anuals de producció de residus per habitant estiguin per
damunt de la mitjana catalana.
D’altra banda crec que hi ha un error en afirmar que la fracció més costosa de recollir i tractar és l’
orgànica. Sempre és la fracció resta , en bona part , pels canons que suporta.
Quan parles d’autogestió de l’orgànica si el que es vol plantejar és una inversió en una planta pròpia
municipal per a la producció del compost . Ens hem informat i una planta de compost no és barata i
totes les finançades per l’Agència Catalana de Residus acostumen agrupar diverses comarques a
Catalunya.
Si et refereixes a promoure fer a domicili i per promoure el compostatge casolà això ja és possible
amb el model actual de gestió comarcal.
En canvi sí estem d’acord en algunes de les coses que proposeu , però per assolir-les no veiem
necessari canviar el model de gestió .
Simplement cal canviar o pensar altres sistemes de recollida i promoure campanyes de sensibilització
per a la recollida selectiva.
És una evidència que necessitem i podem millorar les xifres de recollida selectiva dels nostres pobles. I
per aquest objectiu l’equip de govern del municipi ens tindrà al seu costat.
Ens cal en tot cas proposar millores i ser exigents en la qualitat dels serveis de SECOMSA. Tot és
sempre millorable.
I precisament ara el Consell Comarcal mitjançant l’empresa SECOMSA ha presentat un important
projecte a la convocatòria de Fons FEDER per a la innovació en la recollida a Catalunya amb l’objectiu
d’assolir més del 60 % de recollida selectiva dels residus domèstics municipals i el nostre municipi
està incorporat al projecte . En aquest es planteja la recollida Porta a Porta de la fracció orgànica ,dels
envasos i de la resta als particulars i la recollida Porta a Porta als establiments comercials –
bàsicament restaurants , bars i hotels - del paper cartró i de la fracció orgànica. I a més es planteja
establir el pagament per generació de residus , un model molt més just a l’actual i pagar en funció dels
residus que generem. El projecte preveu assolir una recollida selectiva del 63’5 % dels residus del
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Si tenim en compte exclusivament els residus domèstics, aquest percentatge baixa fins al 37% (18%
orgànica, 7% paper i cartró, 5% vidre, i 6% envasos), quan l’objectiu segons el PRECAT20 seria assolir
el 58%.
Com s’observa segons aquestes dades, la fracció orgànica és la que més volum de residus genera, i
per tant la que major despesa representa per al municipi. A més, es genera una contradicció pel fet que
el municipi envia els residus orgànics per al seu tractament, i part d’aquests son retornats al municipi
en forma de compost (de dubtosa qualitat) per a que la ciutadania en pugui recollir fins a 100kg
mensuals. Una autogestió dels residus orgànics domèstics i restes vegetals des de l’àmbit municipal
permetria l’estalvi econòmic de la seva recollida i tractament, a més d’estalviar les emissions que
genera el transport d’anada i tornada d’aquest residu.
Cal tenir en compte que la gestió directa de la recollida dels residus és més econòmica (estalvi de
l’IVA, del benefici empresarial, aprofitament de recursos propis...), a més que permet una major una
major flexibilitat per a l’aplicació de polítiques socials progressives en el preu de la recollida de residus,
una major resiliència en casos d’emergència, un abaratiment de les taxes, i un millor control sobre les
condicions laborals de les treballadores, a més d’un estalvi anual considerable per a les arques
municipals.
Per tots aquests motius, presentem la següent PROPOSTA D’ACORD El Ple de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:
1. En el termini màxim de 6 mesos crear una comissió d'estudi de la municipalització de la recollida de
residus i l’autogestió dels residus orgànics i restes vegetals.
2. Que la comissió d’estudi presenti els resultats en el termini de 6 mesos des de la seva constitució.
3. L’objectiu de la comissió d’estudi són, entre altres: a. Determinar els costos d’extinció del conveni
d’acord al punt QUART del conveni signat entre l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el
Consell Comarcal del Baix Camp el 1995. b. Comparar el cost entre la gestió actual i una gestió directa
per part de l’Ajuntament. c. Proposar una eventual estructura de gestió pública i directa de la recollida
de residus i de l’autogestió dels residus orgànics o restes vegetals. d. Proposar una eventual tarificació
social de la recollida de residus en funció de la renda. “

municipi. Ara més que mai ens toca està al costat del projecte comarcal per millorar la recollida
selectiva a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i a tot el Baix Camp.
Per tot això votarem en contra de la proposta d’acord del grup municipal de la CUP i estarem al
costat del govern per impulsar i proposar amb la creació d’una comissió o de la manera que es
consideri més oportuna per fer un seguiment d’ aquest projecte i millora de recollida dels residus a
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, així com impulsar més campanyes de sensibilització a la
ciutadania.”
El Regidor Frederic Escoda pel grup municipal del PSC a la següent explicació: “Estem fen un estudi
per la recollida selectiva porta a porta per poder aplicar-ho a altres nuclis d´interior.
Ja es fa recollida als grans productors de matèria orgànica (a l´estiu), això ho fa l’Ajuntament amb
mitjans propis. També tenim una adhesió amb el Consell Comarcal per sol.licitar una subvenció FEDER
per poder millorar la recollida de brossa als municipis de costa (Cambrils, Montroig del Camp i
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant).

Primer.- Desestimar la proposta d’acord referenciada i presentada per la CUP

3.-Expedient 1227/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP per a l'elaboració d'un protocol municipal d'atenció a la gent gran en cas
d'emergència
Desfavorable

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

7,

Vista la proposta d’acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:
Al darrer ple celebrat el passat 13 de febrer el nostre Grup Municipal va preguntar al Govern sobre
l’existència d’un protocol municipal per a l’atenció de les persones grans en cas d’una emergència.
La resposta de l’Alcalde va ser, tal com recull l’esborrany d’acta: “No existeix cap protocol en paper, però
sí que tenim establerts els grups electrògens que tenim i els centres que han de tenir subministrament en
cas necessari.
S’ha detectat una sèrie 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.”
La pregunta la fèiem en relació al temporal de pluja i vent del mes de gener que va provocar la interrupció
del subministrament elèctric a l’interior del municipi durant la nit al llarg de més de 12 hores.
Ara, amb el confinament decretat el 16 de març per l’estat d’alarma en relació a COVID-19, son moltes les
persones grans, especialment les que viuen soles, que han quedat en una situació extremadament
vulnerable. Tot i els esforços de la societat civil i el mateix Ajuntament per donar resposta a aquestes
necessitats, ha quedat evidenciat que resulta imprescindible comptar amb un protocol d’atenció a la gent
gran, a persones amb necessitats socials i d’exclusió social en cas d’emergència, per tal de donar
resposta ràpida, completa i coordinada a aquestes situacions.
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:
Acceptació esmena modificació presentada pel GM JxCaT
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El Ple de l’Ajuntament amb el vot desfavorable de deu membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de C’s i 1
del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb l
´abstenció de dos membres (de la FIC i d’ ERC) i amb el vot a favor del membre de la CUP, ACORDA:

ACTA DEL PLE

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa municipal de serveis a les persones del 6 d’abril de
2020

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Per últim, torna a intervenir el Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifestant
que:”Lamentem que la majoria de grups municipals no vulguin debatre sobre la gestió dels residus,
defugin de donar transparència a la ciutadania amb la comparativa de dos models.»

La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifesta:”S´ha fet una bona feina, l'actuació ha estat
excepcional, i fer un protocol escrit pues si. “
Per la Regidora Lupe Capella del grup municipal del PSC fa la següent explicació:
“La gent gran del nostre municipi ha estat, per al l‘equip de govern, una de les màximes prioritats, per no
dir la màxima.
Votarem que no a la moció, no perque no compartim les seves propostes, sinò perque ja s‘ està fent. Em
aquesta crisi no es deixa res a la improvisació.
No estem davant d‘un temporal, fred extrem, altes temperatures, sino que estem davant d‘ una pandèmia.
Es un virus que es contagia. Per això, i seguint les recomanacions de protecció civil, mentre sigui possible
donar l‘ajuda amb recursos propis, a mens riscos exposem a aquesta gent. I per això no s‘ha fet una crida
massiva al voluntariat.
Els reglaments, els decrets, les recomanacions, de l‘Estat, del Consell, de la Genarlitat, de les federaciosn
de municipi han estat un munt, han canviat setmana a setmana (a vegades en questió de dies). Un
exemple ben clar és el tema tanatoris, i ens hem anat adequant de la manera més ràpida que em pogut.
Dissabte 14 de març es declara l‘estat d‘ alarma, ja dijous anterior es va decidir tancar els casals dels
avis.
Residència i centres de dia: seguiem les recomanacions de la generalitat, como no pot ser d‘altra manera.
Primer, divendres 13 centre de dia de vandellòs perque els usuaris no poden compartir espais amb els de

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC manifestant:
“Quan hem de ser crítics ho som però en aquest tema el nostre grup valora molt positivament tota la tasca
que ha dut a terme el Departament de Benestar Social i Salut de l´Ajuntament en la crisi originada per la
COVID-19: voldríem remarcar el ràpid tancament dels centres de Dia i mantenir oberta la residència de
Vandellòs, en aquest sentit voldríem dir que des del primer moment es van extremar les precaucions i es
van seguir protocols per garantir la seguretat dels usuaris. I a més voldria aprofitar per agrair la gran tasca
que estan duent a terme tots els professionals sanitaris que hi treballen. En aquesta línia també voldríem
agrair a tots els voluntaris que són treballadors municipals, que estan utilitzant part del seu temps de
forma altruista per tal de trucar a les persones grans del nostre municipi susceptibles de vulnerabilitat i
fer-los-hi un seguiment, i també aquelles persones que s´han prestat voluntàriament per tal de prestar el
servei de distribució d´aliments. Per tant, el nostre vot és abstenció perquè pensem que en aquest cas ja s
´ha fet. S´està fent una feina exemplar des de la solidaritat de molts veïns i veïnes del nostre municipi amb
la coordinació de Servei Socials Municipals.
Tot i així el nostre vot és a favor perquè no està de més que hi hagi aquests protocols per escrit.”
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Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant:
“Com sabeu nosaltres hem fet diverses esmenes a la vostra proposta, i que han estat acceptades, una
proposta que és correcta però que creiem que no només s’havia de centrar a en la gent gran que és un
col.lectiu vulnerable, sinó que també a persones amb necessitats socials i d’exclusió social en cas
d’emergència que també són vulnerables. Per això la demanda de canviar el títol i conceptes en
l’exposició de motius i en els punts d’acord.
NO ACORD MOCIÓ és el tempus que fixeu, Tres mesos per a fer el protocol ho veiem just, nosaltres
proposem mig any, ara les prioritats són l’atenció a les persones vulnerables, les tècniques de Serveis
Socials van desbordades s de feina i no creiem que ara per ara puguin dedicar el seu temps ha fer
protocols.
I us hem afegit un punt important i que aniré rehiterant en aquest PLE, que l’equip de Govern compti i faci
accions conjuntes amb tots els membres del Consistori.
Som representats de la nostra població, som servidors públics se’ns va votar i no s’ha comptat amb
nosaltres per poder fer aquest servei d’ajuda social, simplement se’ns a informat puntualment (trucada
Alcalde) de com s’estaven gestionant les coses, però en cap moment hem pogut participar-hi
directament.»
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1. En el termini màxim de 3 mesos elaborar un Protocol municipal d’atenció a la gent gran, a persones
amb necessitats socials i d’exclusió social en cas d’emergència. Acceptació esmenes modificació
presentada pel GM JxCaT
2. Aquest protocol hauria de considerar, com a mínim:
a. Identificació continuada de les persones grans, persones amb necessitats socials i d’exclusió social que
són les més vulnerables.
b. Tipus d’atenció que caldria prestar
c. Departaments i personal de l’Ajuntament que hauria de prestar aquesta atenció
d. Actuacions conjuntes amb entitats sense ànim de lucre
e. Actuacions conjuntes amb tots i totes les Regidores del Consistori “

la residència. I el centre de dia de hospi es va decirdir al cap de setmana, perque ja el divendres al
migdia ens van dir que s‘havien de tancar tots.
A la residència ja es prenien totes les precaucions, i des de dijous ja no deixaven entrar a ningú. Hem
parlat cada dia ams ells. Divendres passat vam tenir una reunió via telefònica amb el director per el cas de
tenir un positiu entre els residents. Ja tenen un protocol en el que la autoritat que mana es la sanitària, i ja
vam pensar en unn serie d‘espais per aïllament.
Centres de dia van trucar família per família per si necesitaven assistència externa o les mateixes famílies
se‘n cuidaven; una sola va demanar assitència.
Dijous 12 a la treballadora social i a la educadora social des del consell de baix camp se‘ls hi va
recomenar teletreball i segueiexen amb l‘atenció telefònica amb els seus usuaris.
Com la oficina de benestar social es va tancar al públic, vam obrir un correu nou i uns telèfons per atendre
les necessitats assistencials de la població mentre el.laboraven el protocol de les trucades a la gent gran, i
en que no hi ha hagut res d‘improvisació, ha sigut una veritable tasca de ingenieria entre protecció civil i
informàtica, Id, registres, porcentatges, estadístiques)

A benestar no disposo de treballador/es per fer aquesta tasca i s van oferir de forma voluntària
treballadors i treballadores des de turisme, sports, joventut, obres i serveis, i comerç.
Per fer trucades se‘ls havia de dotar de les eines que van establir protecció civil i el departament
d‘informàtica a fi de tenir totes les trucades que es fan registrades, i les respostes, estadístiques, vegades
que s‘ha trucat a cada usuari; si responen o no. Per això era millor que les persones que truquen per ara
siguin treballadors del propi ajuntament.
Si es detectava alguna cosa urgent, ja no hem esperat una segona ronda, es derivava a benestar, en tres
casos a medi ambient pero la brossa de veïns que no sortien per a res, per la tos d‘un usuari es va trucar
al cap, un altre cas si l‘hi ha dotat d‘un sad per parte del Consell, s‘ha trucat a la farmàcia per portar
medicaments, algú que s veia mes angoixat se l‘hi ha fet un seguiment psicològic més professional.
Es van dividir en tres a aquestes persones, i ja s‘ ha començat la segona ronda; el primer grup el derivat
ja a benestar, el segon als que se les ha de trucar dues vegades per setmana per estar més sols o més
engoixats, i els que se ls truca una vegada amb finalitat de companyia.
Pocs son els que no volen que no sels truqui. Seà el mateix operador pero no perdre el vincle.
I aquestes trucades se allargaran durant tor l estat d‘alarma.
Aquest protocol ens servirà per un covid 20 o 21.
Quan acabi tot aixà, haurem de valorar l‘eficàcia dels protocols que estem fent servir aquest dies, i mirar
en que es pot millorar, que s‘ha de afegir, tema medis o personal.”

El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifesta:
«Dos qüestions: primer, que segons l’equip de Govern no cal tenir protocols d’emergència genèrics, ja que
com diu la regidora son inútils, i que ja els anirem fent sobre la marxa cada cop que en tinguem una.
Segona, gràcies a la Regidora Lupe per explicar-nos totes les tasques que s’han anat fent per part de
l’ajuntament. Fins ara no se’ns havien explicat.»
Intervé l’Alcalde per tancar el debat manifestant :”Som conscients que aquest protocol ha de estar a
l’abast de tothom, però sempre sota la consideració que són documents interns i eines de treball elaborats
pels tècnics responsables. M'agradaria fer constar que la informació sí que ha arribat als veïns inclosos en
el cens i tenim una relació de les trucades que s’han realitzat.D'altra banda, el dia 12 de març es va
convocar una junta de portaveus, es va activar l’estat d’alerta i es va constituir el CECOPAL seguint els
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Trucades a la GENT GRAN: OMAC i CASAL ens van facilitat telèfons de gent de més de 70 anys. Vam
preparar una ronda de primeres preguntes, si viuen al municipi, si viuen sols, si tenen família a prop, o
cuidadors, si tenen contacte amb la família, como estan d‘estat d‘anim. 800 persones apareixien al cens,
fam fer una primera criba, i van resultar quasi 600 persones a trucar.

ACTA DEL PLE

Tema farmàcies: Vandellòs ja reparteix medicaments entre la gent gran, la d‘ Hospitalet també es va oferir
repartiment persones grans o malaltes, previ filtre serveis socials.

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Tants mails es rebien a aquest mail de benestar, que vam haver de derivar els de voluntariat al mail de
turisme, per tal de no col.lapsar als serveis socials, als que solsament s‘han de adreçar els de caire
assistencial.

passos d’acord a la normativa existent. També s’han realitzat videoconferències amb tots/es els
regidors/es, així mateix els tècnics també han realitzats trucades com a part de la seva responsabilitat.”
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa municipal de serveis a les persones del 6 d’ abril 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 quatre vots a favor (2 de JxCaT, 1
d’ ERC i 1 de la CUP) i amb dues abstencions ( de la FIC i del PP), ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d’acord referenciada i presentada per la CUP
4.-Expedient 1228/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP de mesures urgents en relació a la situació d'alerta sanitària de la
COVID-19
8,

“L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat oficialment la COVID-19 com una pandèmia i la
situació d'expansió d'aquesta ens situa en un escenari mai vist. La COVID-19 és un virus nou que ha
requerit molt de temps als experts per tal de posar-se d'acord en com abordar-lo. La velocitat de difusió de
la informació en el nostre món actual ha comportat una abundància de recomanacions i anàlisi, sovint
contradictòries. La gravetat de la situació s'ha fet evident arreu dels Països Catalans, i de l'estat espanyol,
on actualment el nombre total de víctimes ja supera les 5.000 morts, i ha posat el sistema sanitari
espanyol contra les cordes. El virus s'estén d'una manera molt ràpida, les persones que contrauen el virus
requereixen un ingres llarg a l'UCI i les retallades en sanitat dels últims anys han fet trontollar la capacitat
d'un sistema sanitari que, amb una altra gestió, podria haver fet front a la situació d'una manera molt més
eficaç.
Amb la l'aprovació del Real Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, i la seva publicació al Boletín Oficial del
Estado (BOE) queden definides les noves mesures que ha empres el govern de l'estat espanyol per fer
front a la crisi de salut publica de la COVID-19.
Des del Grup Municipal CUP-AMUNT considerem que aquestes segueixen prioritzant els interessos del
mercat per sobre la salut pública.
Compartim la necessitat de parar tota l'activitat econòmica no essencial per a la vida per tal d'evitar la
propagació de la pandèmia entre la població, però creiem que aquesta mesura arriba tard i que és
insuficient. El permís retribuït recuperable situa de nou la responsabilitat de l'aturada econòmica sobre les
persones treballadores, que hauran de retornar a posteriori i a través d'hores extres, el salari percebut
durant el període de confinament.
Una mesura que no es troba recollida en cap normativa legal i que augmentara considerablement la
jornada laboral. No s'hauria de permetre que les classes populars i les persones treballadores paguin
aquesta crisi i que aquestes retallada de drets laborals i socials quedi encoberta.
Als Països Catalans ja hi ha més de 18.773 casos de COVID-19, amb més de 1.672 morts, més de
623.581 persones afectades per ERTOs, i el nombre total de trucades al servei confidencial d'atenció a
dones en situació de violència masclista ha augmentat durant el confinament un 30%. Quan una crisi
colpeja una societat tant desigual, sempre són les persones més vulnerables qui la pateixen: la gent gran,
les persones treballadores, les dones, les persones migrades i les persones amb malalties prèvies.
Des del Grup Municipal CUP-AMUNT lamentem la manca de transparència amb la que el govern
municipal està gestionant aquesta crisi i la manca de comunicació amb la resta de grups municipals.
Així com, la no negociació amb el Comitè d'Empresa de les mesures de protecció que afecten a les
persones treballadores de l'ajuntament.
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. Augmentar la partida pressupostària destinada a ajudes d'urgència i garantir que el procés per tenir-ne
accés sigui el més ràpid i transparent possible, així com redistribuir el pressupost destinat a actes festius
que han estat suspesos, per augmentar la partida social.

ACTA DEL PLE

El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP presenta la següent proposta d’acord:

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

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

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d´ERC manifestant;
En primer lloc voldríem dir que estem d´acord en gran part de les propostes que presenteu en aquesta
proposta d´acord tot i que la majoria de punts ens semblen reiteratius perquè ja estan a les mesures
decretades per l´Alcaldia i que han estat publicades durant tots aquests dies que portem d´Estat d´Alarma.
Respecte a quan parleu de manca de transparència i manca de comunicació de l´equip de govern
respecte als grups municipals, des d´ERC voldríem dir que l´Alcalde ens ha trucat en diverses ocasions
durant aquestes setmanes per tal d´informar-nos de les mesures que s´havien pres o de noves mesures a
decretar i estem agraïts i així li vam fer saber però també hem de dir que nosaltres sempre hem mostrat
disposició per tal d´ajudar i ens hem posat a disposició de l´equip de govern però que no se´ns ha
demanat en cap moment i això si que ho volíem deixar palès. Pensem que en aquesta situació tan
excepcional i trista hem de col.laborar conjuntament totes les forces polítiques del consistori: equip de
govern i oposició.”
La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifesta;
“Aquesta proposta té punts que s’han de tenir en compte, d’altres que ja s’estan fent i no entenem perquè
no s’ inclouent en algunes de les propostes que presenta l’equip de Govern. Haguéssiu pogut
transaccionar i no hauriem de votar la mateixa cosa dos cops al mateix Ple. Però com que no ho heu fet,
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L’ Alcalde intervé manifestant : “A la Comissió Informativa ja es va esmentar que algunes idees que
apunteu ja s’havien aplicat o estaven a punt d’aplicar-se i fent un incís sobre la manca de comunicació, cal
dir que la comunicació també és bidireccional.Hi ha alguns grups municipals que inclús ens han fet una
relació de propostes, cosa que agraeixo, alguns per mitjà de whatsapp i alguna proposta concreta com
netejar zones de contenidors. Per tant la relació és oberta, que vol dir que nosaltres podem proposar i
vosaltres també podeu proposar, però després, apareix una moció que no té res a veure. Només
comentar que hi ha moltes propostes que ja s’han realitzat i comunicades en diferents notes de premsa.
S’ha ampliat la partida de Càritas amb 3000 euros, s’han ajornat tots aquest impostos que s’han
comentat, ens hem reunit amb diferents associacions empresarials com restauradors, comerços i l’ADE
per informar d’algunes mesures econòmiques que surten a continuació i creiem que tots hem de treballar
en la mateixa direcció i vetllar perquè aquestes botigues puguin obrir en benefici de tots. No sabem
quines celebracions festives caldrà ajornar, segurament no es podrà celebrar Sant Jordi ni la Germandat,
no sabem què passarà amb Sant Joan i Sant Pere. Hem de tenir paciència. El que sí tenim clar és que
hem de posar diners en el mercat perquè els nostres petits empresaris puguin estar dins de l’economia.
Hi ha grups polítics que des del minut u han demostrat el seu recolzament al que calgui i uns altres grups
ho fan d’una altra manera.”

ACTA DEL PLE

2. Suspendre dels terminis de pagament de l'Impost de Béns Immobles, l'Impost de Vehicles de Tracció
mecànica i Impost d'Activitat Econòmica i de taxes municipals.
3. Eximent del pagament de la taxa d'ocupació de la via pública de terrasses de bars, restaurants i
cafeteries mentre l'activitat estigui suspesa.
4. Augmentar de la partida pressupostaria destinada a la promoció econòmica en benefici al sector de la
restauració i el comerç local.
5. Crear una línia d'ajuts per autònoms del municipi.
6. Eximent de les quotes de les Llars d'Infants Municipals i de l'Escola de Música mentre l'activitat estigui
suspesa.
7. No cobrament dels lloguers dels espais municipals en concessió mentre l'activitat estigui suspesa.
8. Augment de l'import de les subvencions funeràries en cas de defunció per la COVID-19.
9. Garantir el provisionament de mascaretes i EPIs als professionals dels centres sanitaris del municipi.
10. Garantir el material de protecció necessari per a totes les persones treballadores municipals que
realitzen activitats essencials o serveis mínims, així com a totes les persones treballadores de serveis
externalitzats i empreses subcontractades.
11. Assegurar, al llarg de la durada d'aquesta situació, el pagament de les factures dels serveis
externalitzats per garantir que cap persona treballadora perdi la seva feina.
12. Mantenir un contacte continu i fer atenció a les demandes de les persones treballadores de
l'ajuntament. Consensuar amb el Comté d'Empresa les mesures que afecten a les persones treballadores.
13. Difondre els contactes de les línies d'atenció a les dones que pateixen violència masclista: - Servei
d'Informació i d'Atenció a les Dones (SIAD) del Baix Camp: 977327155 - Atenció psicològica: 671496760 i
atenció jurídica: 977327155 - Línia d'Atenció a la Violència Masclista i a la Víctima: 900900120/061 - Línia
de suport professional via Whatsapp de la Generalitat de Catalunya: 671778540
14. Donar suport a les xarxes de solidaritat del municipi: jovent voluntari i persones que cusen mascaretes
de tela, i d'altres moviments que puguin sorgir.
15. Comprometre's a no autoritzar l'actuació de l'exèrcit espanyol en tot el terme municipal. Treballar amb
els bombers, persones voluntàries i societat organitzada si es requerís d'urgència.”

doncs votarem favorablement a totes les propostes que siguin fetes ànim de sumar en aquesta situació de
crisi sanitària que ens trobem.
Encara que vàrem dir de no presentar propostes els diferents grups polítics per agilitzar el PLE i vosaltres
ho heu obviat, però dit això, cadascú fa el que ha de fer i us votarem favorablement.
La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifesta que totes les mesures que es prenguin
en una situació així no estan de més.
La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifesta:”Nosaltres creiem que el punt numero 15
esta fora de lloc i mes amb un moment de exepcionalitat.”
El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP finalitza la seva intervenció manifestant: «No es
cert que es va dir que els GM no presentessim propostes, és va dir que miressim de no presentar-ne
moltes i que estessin ajustades a la situació d’emergència que estem vivint. I això és el que hem fet»

5.-Expedient 1174/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, des les bases per a la concessió
de subvencions a la defensa del productor agrari envers l'amenaça de la plaga del porc senglar
Favorable

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

0,

El Regidor Frederic Escoda explica aquestes noves bases per a la concessió de subvencions a la
defensa del productor agrari envers l’amenaça de la plaga del porc senglar: Amb resum, l´objecte és
instal.lar tanques, filats elèctrics o bé reparar o millorar els existents, amb un màxim de subvenció de
1000€ (40% d’inversió).Així com una bonificació de les assegurances i d´altres accions, (50% dels costos
amb un màxim de 800€
El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifesta:
«Tot i que la quantitat màxima anual destinada per l’Ajuntament a aquesta acció és de només 8000€ (tal
com consta al pressupost 2020), i que només s’hi podran acollir pagesos professionals o que declarin la
DUN, malgrat una part important de terres conreades son portades a temps parcial, donarem el nostre
suport a aquesta actuació tot esperant que l’any vinent es pugui augmentar la partida i el tipus de
destinataris.
Tanmateix, lamentem que l’equip de Govern no donés suport a una proposta nostra que vam portar al ple
per tal crear una oficina d’orientació i suport agrari que podria actuar com a catalitzadora de la política
agrària al municipi, ara mateix del tot inexistent.»
La Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d’ERC manifesta:
«Tal hi com vam dir al ple anterior, els 8.000€ per aquesta partida ens semblen insuficients però és un
principi. Esperem que ens els propers exercicis s´incrementi. ERC sempre hem defensat als pagesos ara i
sempre, per això vam gestionar que el Departament d´Agricultura pugués venir in situ a veure les finques
recollint la demanda que ens van fer arribar els pagesos de Vandellòs. Però en aquests moments amb la
crisi sanitària potser les Administracions no parlo locals sinó a altres nivells s´han adonat que són
essencials, ja era hora, quina llàstima que hagi de passar aquest tipus de situacions per valorar als
nostres pagesos i ramaders.»
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament que desenvolupa l'esmentada Llei i el Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels Ens locals (articles 118 i
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 6 d’abril de 2020.

següents) així com l´ordenança general municipal de subvencions.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 6 d’ abril de 2020.

Favorable

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

0,

La Regidora Ma José Gómez fa una explicació en primer lloc conjunta de les dues modificacions tant la
que afecta aquest punt com al de després:” Amb la finalitat de reduir l’impacte negatiu en l’economia local
i en l’ocupació provocat per la crisi del COVID 19 , aquest ajuntament té la voluntat de posar en marxa un
seguit de mesures urgents de reactivació econòmica.
Aquestes mesures pretenen ajudar als autònoms, a les micro i petites empreses del municipi, q són el
gruix del teixit empresarial i que figuren entre el més afectats per la caiguda de l’activitat econòmica,
mitjançant una línea d’ajuts econòmics DIRECTES a les empreses, a fons perdut.
Per tant, es proposa modificar les bases de ambdues subvencions a empreses locals que contractin
treballadors en situació d’atur, adaptant-les a la nova realitat socioeconòmica provocada pels efectes
negatius de la pandèmia i la D.E.Alarma.
Amb aquest sentit, a més dels supòsits ja existents, s’afegeixen com a beneficiaris de la subvenció
aquelles empreses locals que s’hagin vist oblidades a cessar l’activitat en virtut de la DEA o bé aquelles
que hagin reduït el seus ingressos de forma considerable.
Destacar com a novetat:
A causa de la necessitat de liquiditat urgent q el sector empresarial té en les actuals circumstàncies
d’excepcionalitat es contempla a les bases la possibilitat que el beneficiari pugui demanar una bestreta del
100% de l’import, encara que no hagi realitzat tot l’objecte de la subvenció, sense perjudici que a
posteriori tingui que presentar la justificació de la mateixa en el plaç establert a les bases.
La dotació pressupuestària en relació a aquestes subvencions (que figura en un punt posterior en l’ordre
del dia d’aquest ple) es tramita un crèdit extraordinari i suplement de crèdit per import de
335.000€(220.000€en la dels aturats més 115.000€ dels autònoms) per finançar aquestes subvencions
associades a l’estat d’alarma com a conseqüència del virus COVID-19 i la seva afectació a les empreses
locals amb baixes de les aplicacions pressupostàries preexistents o distribució del superàvit obtingut de la
liquidació del pressupost 2019.
Des de l’àrea de promoció econòmica s’ha fet aquesta previsió de pressupost mitjançant una estimació
del nombre d’empreses afectades.
No obstant, si a mesura que les empreses s’anessin acollint a la subvenció, la previsió fos insuficient ,
actualitzarem l’import per a que no es quedi cap empresa local sense liquiditat sempre i quant compleix
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6.-Expedient 1211/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de les bases per la concessió de
subvencions a les empreses per la contractació de treballadors en atur

ACTA DEL PLE

Primer.- Aprovar inicialment les bases per a la concessió de subvencions a la defensa del productor
agrari envers l’amenaça de la plaga del porc senglar, que s´adjunta com ANNEX 1
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la
seva publicació oficial al Butlletí oficial de la província de Tarragona , al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Tauler d´anuncis de la Corporació Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus
d’al.legació i/o reclamació l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la
publicació de les bases aprovades definitivament.
Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases es podrà interposar recurs
contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadminstrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al que finalitzi la declaració de l’estat
d’alarma, independentment del temps transcorregut des de la data de la pràctica de la notificació i/o
publicació de la resolució i/o publicació, d’ acord amb la Disposició adicional vuitena del RDL 11/2020 de
31 de març.
Així mateix es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d´un mes, comptat des de
l’endemà de la seva publicació definitiva, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Notificar aquest acord al Departament de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

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

amb els requisits de la subvenció.”
Acaba per explicar els aspectes més importants d´aquestes modificacions que es podrien resumir en:
A més a més del supòsit ja contemplat en les bases originals (punt 1), s’afeixeguen dos supòsits més
(punt 2 i 3):
Se subvencionen:
1.El 100% de les quotes de la Seg soc dels treballador contractats en situació d’atur amb un límit
de 1200 per treballador i 4000€ per empresa
2.El 80% de les quotes cotitzades a la seguretat social a les empreses q reprenguin l’activitat
després d’haver estat afectades pel cessament o una reducció d’ingressos superior al 75% amb un màx
960€ per treballador i 5000€ per empresa.
3.-Un 5% de la suma dels dos anteriors si l’empresa té un local afecte a l’activitat amb seu al
municipi, amb un màxim de 1000€
Per tots tres conceptes, una empresa es podria beneficiar d’un màxim de 10.000€ d’ajut directe a fons
perdut.”

La Regidora Ma José Gómez pel grup municipal del PSC intervé explicant que a l’article 3 punt 2, ja
explica que s´ha de mantenir l’estructura salarial, per tant, no es podria enviar a treballadors a l’atur.
La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifesta que votarà a favor ja que s’ han
contemplat les dues línees, però s´hauria de tenir en compte que l'ajut que dona la Generalitat als
autònoms no és compatible si ja han rebut un ajut d'altre administracio informeu a les persones si fos
necessari".
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament que desenvolupa l'esmentada Llei i el Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels Ens locals (articles 118 i
següents) així com l´ordenança general municipal de subvencions.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 6 d’ abril de 2020.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1
d’ERC 1 de C’s i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen i amb l´abstenció del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases per a la concessió de subvencions a les
empreses per a la contractació de treballadors en atur que s´adjunta com Annex 2

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifesta:
«Mesures que modifiquen les bases actuals de subvencions a empreses del municipi, per tal d’adaptar-les
a la situació actual i de futur.
Pensem que, més que ajudes a contractació de persones en atur, el que caldria son actuacions per evitar
la destrucció dels llocs de treball existents abans de l’aturada.
Tot i que l’esborrany que heu enviat a darrera hora sembla que intenta corregir parcialment aquesta
situació, i preveu també ajuts per aquelles empreses que mantinguin treballadors/es, no discrimina
positivament a l’empresariat que farà un esforç per mantenir llocs de treball, i ens sembla totalment injust.
Aquesta línia d’ajut, tal i com està plantejada pot tenir un efecte pervers sobre les treballadores, ja que
algunes empreses es podrien veure temptades d’enviar a l’atur a treballadores per contractar-les
posteriorment i rebre les subvencions.»
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Aquesta proposta va dirigida als petits empresaris, al petit comerç, que és el tipus majoritari d’empreses
del nostre munipi un 80% i ens sembla genial. MOLT GENIAL !
Però també cal pensar en les grans empreses, ja sabem que tenen altres recursos i més solvència però
també generen treball al nostre municipi i no les podem oblidar.
També demanem la máxima prioritat i agilitat en donar aquestes subvencions al petit empresari, sabem
que hi ha tràmits, però si totes les subvencions es poden donar per via urgència MOLT MILLOR. Cal ser
ràpids en aquests moments de crisi sanitària i económica.
Estem segures que rebreu desenes i desenes d’expedients demanant aquest suport. Si us plau no
n’escatimeu cap i ràpidesa ajudant als nostres empresaris i comerços.

ACTA DEL PLE

Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant:

Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la
seva publicació oficial al Butlletí oficial de la província de Tarragona , al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Tauler d´anuncis de la Corporació Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus
d’al.legació i/o reclamació l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la
publicació de les bases aprovades definitivament.
Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases es podrà interposar recurs
contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadminstrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al que finalitzi la declaració de l’estat
d’alarma, independentment del temps transcorregut des de la data de la pràctica de la notificació de la
resolució i/o publicació, d’ acord amb la Disposició adicional vuitena del RDL 11/2020 de 31 de març.
Així mateix es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d´un mes, comptat des de
l’endemà de la seva publicació definitiva, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Notificar aquest acord al Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.

La Regidora Ma José Gómez fa la següent explicació envers aquesta modificació de les bases
reguladores del programa d´ajuts per al foment a l’autoempresa.:”Adaptem les bases a la nova realitat
socioeconòmica provocada pels efectes negatius de la pandèmia i la DEAlarma, pensant en que a
aquesta subvenció es podran acollir els autònoms o professionals individuals que no tenen personal
contractat.
Un resum dels aspectes més importants:
Per aquelles empreses que s’hagin vist obligades al cessament de la seva activitat o bé, hagin vist reduit
els seus ingressos de forma considerable en virtud del DEA.
Es subvencionarà pels següents conceptes:
-Si el local afecte a l’activitat és de lloguer, el 50% de l’import del cost del lloguer.
-Si és de propietat i està afectat per una hipoteca, el 100% dels interessos.
-100% de les quotes d’autònoms
-50% de les despeses de publicitat per a la reactivació de l’activitat
Un límit màxim de 1300€
Pagament d’una bestreta del 100%
Dotació pressupuestària de 110.000€ més”
La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifesta:” En primer lloc donar les gràcies a
l'Alcalde per acceptar aquesta proposta, ja que els autònoms és molt complicat accedir al cost i aquestes
ajudes són benvingudes ja l'autònom si no aixeca la persiana no genera ingressos.
Gràcies, Moltes Gràcies.”
La Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT manifesta:”Aquestes bases són una
ampliació dels recursos d’ajuts existents.
Ens semblen molt correctes aquestes noves mesures urgents de reactivació econòmica, amb l’objectiu
de reduir l’impacte COVID-19 a l’economia local, influir positivament a la demanda i mantenir el benestar
de tots el ciutadans en general.
Entre la proposta anterior i aquesta IDETSA tindrà unes 200 demandes dels ajuts. Us demanem celeritat,
molta empatía (que la tindreu) i aprofito per felicitar a l’equip de tècnics d’IDETSA per la bona feina que
están realitzant.”
El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifesta:
«Tot i que les ajudes màximes son gaire bé testimonials, 2400€ per a nous autònoms i 1.300€ per
autònoms existents, en temps de sequera tota aigua és bona. I per això donarem suport a aquesta
proposta de l’equip de Govern.
De tota manera, el que hauria de fer el Govern municipal és reclamar al Govern de PSOE-Podemos els
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Tipus
de
votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

7.-Expedient 1209/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de les bases
reguladores del programa d'ajuts per al foment a l'autoempresa

215M€ que ens han furtat i que havien d’anar destinats al fons de la Generalitat de Catalunya per
implementar polítiques actives d’ocupació. Això és el 55% del total del fons.»
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament que desenvolupa l'esmentada Llei i el Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels Ens locals (articles 118 i
següents) així com l´ordenança general municipal de subvencions.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 6 d’ abril de 2020.
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels tretze membres que legalment el componen, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores del programa d’ajuts per al foment de
l’autoempresa que s´adjunta com Annex 3

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
8.-Expedient 2463/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la modificació de l'annex del Pla
estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per a l'exercici de
2020
Favorable

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

1,

El Regidor Frederic Escoda fa una breu introducció explicant aquest pla estratègic de subvencions per a
l’exercici de 2020.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS-, suposa un pas més en el procés de
perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la
transparència que, juntament amb la varietat d’instruments que s’articulen a la llei, redunda de forma
directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.
_
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS-, estableix que els
òrgans de les Administracions Públiques o qualssevol ens que proposin l’establiment de subvencions,
amb caràcter previ, hauran de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i efecte que es
pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les
seves fonts de finançament.
_
A la seva vegada, la Disposició Final Primera de la llei esmentada estableix que l’esmentat article té
caràcter bàsic, resultant d’aplicació a totes les Administracions Públiques.

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Quart.- Notificar aquest acord al Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vandellòs i l
´Hospitalet de l’Infant.
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Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases es podrà interposar recurs
contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadminstrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al que finalitzi la declaració de l’estat
d’alarma, independentment del temps transcorregut des de la data de la pràctica de la notificació de la
resolució i/o publicació, d’ acord amb la Disposició addicional vuitena del RDL 11/2020 de 31 de març
Així mateix es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d´un mes, comptat des de
l’endemà de la seva publicació definitiva, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ACTA DEL PLE

Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la
seva publicació oficial al Butlletí oficial de la província de Tarragona , al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Tauler d´anuncis de la Corporació Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus
d’al.legació i/o reclamació l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la
publicació de les bases aprovades definitivament.

_
Per tant, en compliment de la norma esmentada, és necessari elaborar per l’Ajuntament un Pla Estratègic
de Subvencions, que tindrà caràcter previ a la concessió de les mateixes i una durada plurianual. En el
Pla Estratègic es contemplen les àrees i matèries a fomentar, així com els objectius i efecte que es
pretenen aconseguir amb l’atorgament de les subvencions i la seva font de finançament.
_
Vist l’informe emès per la Secretària Municipal.
_
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal.
A
Considerant que la proposta s’ajusta a la legalitat vigent.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 6 d’abril de 2020.

En virtut d’allò exposat, l’Ajuntament Ple, amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 2 de
JxCaT, 1 de C’s i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que
legalment el componen, amb l’abstenció de dos membres (1 de la FIC i 1 d’ ERC) i amb el vot en
contra de la CUP, ACORDA
_
PRIMER.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, pel exercici de 2020que és del següent tenor literal:
“PREÀMBUL
_
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS-, suposa un pas més en el
procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la
Llei és el de la transparència que, juntament amb la varietat d’instruments que s’articulen a la llei,
redunda de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la
despesa pública subvencional.
_
L’article 8.1 LGS estableix que els òrgans de les Administracions Públiques o qualssevol ens que
proposin l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un Pla
Estratègic de Subvencions els objectius i efecte que es pretén amb la seva aplicació, el termini
necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament.
_
A la seva vegada, la Disposició Final Primera LGS disposa que l’esmentat article té caràcter bàsic,
resultant d’aplicació a totes les Administracions Públiques.
_
De conformitat amb allò disposat a l’article 11.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, els plans
estratègics contindran previsions per a un període de vigència de tres anys, llevat que per
l’especial naturalesa del sector afectat, sigui convenient establir un pla estratègic de durada
diferent.
_
Declarada la constitucionalitat de l’esmentat article 8.1 LGS, mitjançant Sentència del TC de 4 de
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Pensem que abans d’aprovar les subvencions de 2020 caldria debatre entre totes per tal de refer
estructuralment el sistema de subvencions atenent a la nova realitat que ens tocarà viure
A més, el pla fa referència a l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions
aprovada per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en data 14 de desembre de 2011.
Pensem que abans d’aprovar aquest pla caldria també refer aquesta ordenança, de manera
participada i consensuada amb les entitats, i tenint en compte el nou paradigma socioeconòmic.»

ACTA DEL PLE

«Tal com es va explicar a la comissió, es tracta de les mateixes subvencions de l’any passat i no
inclouen cap variació que reconegui la situació d’emergència ni el futur immediat de crisi social i
econòmica.

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

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

juny de 2013; procedeix aplicar respecte a l’article esmentat la jurisprudència consolidada del
Tribunal Suprem (Sentències de 4 de desembre de 2012, de 26 de juny de 2012, de 28 de gener
de 2013, de EDJ 2013/6647 de 16 d’abril de 2013), que considera que el precepte esmentat té
caràcter bàsic i arriba a les següents conclusions:
_
- El Pla Estratègic té caràcter previ a l’establiment de qualsevol subvenció; i el precepte és
imperatiu i categòric, sent un requisit essencial i previ a la regulació de la subvenció, de tal forma
que requereix una formalització o instrumentalització externa.
_
- En tot cas, la concessió de subvencions ha de supeditar-se en tot cas al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària.
_
Per això, l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova el Pla Estratègic de
Subvencions per al període 2020 l’articulat del qual figura a continuació.
_
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
_

Article 2
_
La concessió de subvencions requerirà la inclusió prèvia de les consignacions corresponents en
els Pressupostos Municipals de cada any i l’aprovació de les Convocatòries que continguin les
bases reguladores de la seva concessió.
_
Article 3
_
La concessió de subvencions queda supeditada al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, per la qual cosa les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en tot moment als objectius esmentats.
_
Article 4
_
L’aprovació del present Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a favor
dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir cap indemnització o compensació en cas
que el Ple no es dugui a la pràctica en els seus propis termes.
_
Article 5
_
Són principis generals d’aquest Pla els següents:
_
- Publicitat i lliure concurrència mitjançant convocatòria prèvia en la qual es garanteixi
l’objectivitat, transparència, publicitat, concurrència i igualtat en la distribució de fons
públics, això sense perjudici de la possible concessió directa que, de conformitat amb allò
establerta a la norma aplicable, haurà de comptar amb la deguda consignació
pressupostària prèvia.
_
- Concessió conforme a criteris objectius prèviament establerts a la convocatòria per tal de
garantir el coneixement previ dels mateixos pels potencials beneficiaris.
_
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_

ACTA DEL PLE

_
La concessió de subvencions per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant durant el
període 2020 s’ajustarà al que disposa l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de
Subvencions aprovada per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en data 14 de
desembre de 2011 (BOPTA 38 de 15 de febrer de 2012), i al present Pla Estratègic.

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Article 1

- Eficàcia en el compliment dels objectius marcats i eficiència en l’assignació de recursos
públics, havent-se de justificar quantitativa i qualitativament.
_
- Control i anàlisi de l’adequació de les finalitats de les entitats sol·licitants als principis
d’igualtat i no discriminació en l’exercici de les activitats subvencionades.
_
CAPÍTOL II. BENEFICIARIS
_
Article 6
_
- Els programes de subvencions quedaran condicionats a l’existència de dotació
pressupostària adequada i suficient.
_
- Amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions o concessions directes (convenis),
haurà d’efectuar-se l’aprovació de la despesa en els termes previstos a les normes
pressupostàries de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

_
L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat
de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o per promoure la
consecució de finalitats públiques atribuïdes a la competència local.
_
CAPÍTOL III.- OBJECTIUS, EFECTE I MATÈRIES EN LES QUALS S’ESTABLIRAN
SUBVENCIONS
_
Article 8
_
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà anualment subvencions, que
podran versar sobre les següents matèries:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Infantesa i joventut
Igualtat i Dona.
Majors.
Benestar Social.
Cultura.
Educació.
Ocupació i inserció laboral
NTIC i inclusió de la ciutadania en la societat digital
Promoció Econòmica, dinamització empresarial i innovació
Esports.
Urbanisme i Medi Ambient.
Cooperació Internacional.
Turisme

_
Article 9
_
Objectius: Infantesa i Joventut
_
Efecte: l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, durant el període de vigència del
present Pla, subvencionarà activitats i programes l’efecte dels quals tingui repercussió en:
- D’oci i temps lliure integradores i accessibles a tots / totes.

ACTA DEL PLE

Article 7
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_
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_
- De forma prèvia a l’atorgament de les subvencions, hauran d’aprovar-se les normes o
bases reguladores de la concessió.

- Que promocionin valors de solidaritat, pau, tolerància, coeducació...
- Que fomentin la participació d’infants i joves en la vida associativa de les organitzacions
juvenils.
- De caràcter lúdic-recreatives alternatives i saludables.
- De recolzament escolar.
_
Article 10
_
Objectiu: En matèria d’Igualtat i Dona.

_
Objectiu: En matèria de Majors
_
Efecte: l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, durant el període de vigència del
present Pla, subvencionarà activitats i serveis l’efecte dels quals tingui repercussió en:
_
- Millorar la qualitat de vida de les persones majors assistint-les segons les seves
necessitats.
- Fomentar i facilitar la participació de les persones majors en activitats lúdic – recreatives,
sobre tot d’aquelles que visquin soles o tinguin dificultats d’accés a aquestes activitats per
motius de mobilitat reduïda.
- Fomentar i facilitar espais de trobada inter generacional.
- Promoure la presència de les persones majors en els diferents moviments associatius, així
com la seva participació social al municipi.
_
Article 12
_
Objectiu: En matèria de Benestar Social
_
Efecte: l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, establirà, durant el període de
vigència del present Pla, subvencions per a activitats, serveis i programes l’efecte dels
quals tingui repercussió en:
_
- L’atenció integral de persones i col·lectius en risc d’exclusió social.
- La integració social de persones immigrants.
- Atendre, acompanyar i millorar la qualitat de vida de les persones malaltes amb limitació
d’autonomia, així com a les seves famílies i persones cuidadores.
- Millorar la qualitat de vida, potenciar l’autonomia i facilitar la participació social de les
persones amb discapacitat, així com atendre les necessitats de les seves famílies i
persones cuidadores.
_
Article 13
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_
Article 11

ACTA DEL PLE

_
- Promoure la igualtat de drets entre dones i homes.
- Dissenyar i realitzar campanyes d’informació, sensibilització i prevenció de la violència de
gènere, fomentant la igualtat d’oportunitats.
- Facilitar la integració social i laboral de dones víctimes de violència de gènere.
- Atendre dones i els seus fills víctimes de violència de gènere.
- Desenvolupar programes per prevenir i eliminar les conductes de violència física i
psicològica cap a les dones en els homes violents.
- Promoure projectes per a la normalització respecte a l’homosexualitat, transsexualitat i
bisexualitat.
- Formar els professors, famílies i professionals en matèria d’igualtat.

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

_
Efecte: l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, durant la vigència del present Pla,
subvencionarà econòmicament programes i serveis l’efecte dels quals tingui repercussió en:

_
Objectiu: En matèria de Cultura
_
Efecte: l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, establirà, durant el període de
vigència del present Pla, subvencions per a activitats, serveis i programes l’efecte dels
quals tingui repercussió en:
_
- Recolzar iniciatives culturals en l’àmbit del teatre, cinema, dansa, música...
- L’organització i realització d’activitats, tallers, ensenyaments i actes que contribueixin a la
difusió de la cultura tradicional, ètnica, folklòrica, ...
- La conservació, restauració o reparació del patrimoni històric local.
- La conservació i difusió dels valors ecològics del mitjà natural.
- Execució i promoció d’actes religiosos tradicionals a l’àmbit local.
- El desenvolupament d’activitats accessibles a tots els col·lectius.
- Actes que contribueixin al coneixement generalitzat de temes d’interès i actualitat.
_
Article 14

_
Article 15
_
Objectiu: En matèria d’Ocupació i inserció laboral
_
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà, durant el període de
vigència del present Pla, subvencions l’efecte de les quals tingui repercussió en:
_
- Facilitar la incorporació al treball de col·lectius en situació d’atur i en risc d’exclusió social,
a través d’ajudes a la contractació (Ajudes Xec Ocupació).
- Promocionar l’ocupació de persones en situació de risc social en entitats sense ànim de
lucre de la ciutat.
- Desenvolupar accions d’orientació laboral, cerca i creació d’ocupació per a persones amb
dificultats objectives i subjectives de contractació.
_
Article 16
_
Objectiu: En matèria de Foment de les Noves Tecnologies de la informació i la comunicació
-NTIC-, i inclusió de la ciutadania en la societat digital (Promoció Econòmica i Ocupació).
_
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant podrà establir, durant el període
de vigència del present Pla, subvencions l’efecte de les quals tingui repercussió en:
_
- La Difusió, el coneixement i l’ús de les NTIC entre la ciutadania, pymes i micropymes.
- La difusió i ús dels serveis públics digitals.
_
Article 17
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_
- El desenvolupament d’activitats educatives i extraescolars de qualitat i accessibles a tots /
totes.
- La posada en marxa de serveis educatius complementaris i integradors.
- El foment de la participació de pares i mares en les activitats dels centres escolars.
- L’assistència i participació de la comunitat escolar en actes culturals i visites a centres,
museus i llocs d’interès.

ACTA DEL PLE

_
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà, durant el període de
vigència del present Pla, ajuts l’efecte dels quals tingui repercussió en:

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

_
Objectiu: En matèria d’Educació

_
Objectiu: En Promoció Econòmica, dinamització empresarial i innovació (Promoció
Econòmica i Ocupació)
_
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà, durant el període de
vigència del present Pla, subvencions l’efecte de les quals tingui repercussió en:
_
- La creació de noves empreses i l’autoocupació a través d’ajuts a la creació d’empreses
(Ajuts per al foment de l’ocupació autònoma).
- La dinamització del sector empresarial de la ciutat així com la millora de la qualitat dels
serveis a empreses instal·lades al municipi.
- L’impuls a la creació d’empreses innovadores i/o de base tecnològica
- El foment de la innovació a les empreses, l’estímul i l’acceleració de l’actitud emprenedora
dels joves en sectors innovadors i el foment de la cultura de la innovació i de la creativitat
en la ciutadania.
_
Article 18

_
a) tradicionals
_
b) de caràcter lúdic o de salut
_
c) de caràcter popular.
_
Article 19
_
Objectiu: En matèria d’Urbanisme i Medi Ambient
_
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà, durant el període de
vigència del present Pla, subvencions l’efecte de les quals tingui repercussió en:
- Col·laborar a la realització d'actuacions que comportin una millora funcional i estètica de
les façanes o que representin
- Col·laborar a la realització d'actuacions que comportin una millora funcional i estructural de
la impermeabilització d'edificis o habitatges_
- Desenvolupar accions de sensibilització i informació sobre el medi ambient, especialment
pel que fa a les vies pecuàries i resta de camins, els rierols i zones humides, els parcs i
jardins, l’arbrat viari, els residus, l’agricultura ecològica, l’ús eficient de l’aigua i l’energia i
qualsevol altre que tingui relació amb l’Agenda 21 local.
- Realitzar projectes que millorin el medi ambient del nostre municipi, tant urbà com rural,
tals com repoblacions i plantacions populars, control de colònies felines, agricultura
ecològica, compostatge de residus, ús de la bicicleta com transport sostenible, i qualsevol
altre que tingui relació amb l’Agenda 21 local.
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_
- La impartició d’ensenyaments i tècniques esportives.
- La difusió i promoció entre la població infantil i juvenil dels valors esportius (companyonia,
afany de superació, respecte de l’adversari, etc.).
- La participació d’equips locals en competicions federades.
- L’organització i desenvolupament d’esdeveniments esportius de gran nivell competitiu.
- La participació en competicions esportives d’alt nivell.
- Organització i/o desenvolupament d’activitats esportives:

ACTA DEL PLE

_
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà, durant el període de
vigència del present Pla, subvencions l’efecte de les quals tingui repercussió en:

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

_
Objectiu: En matèria d’Esports

_
Article 20
_
Objectiu: En matèria de Cooperació Internacional
_
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà, durant el període de
vigència del present Pla, subvencions l’efecte de les quals tingui repercussió en:
- Millorar la qualitat de vida de pobles i països en vies de desenvolupament, segons l’Índex
de Desenvolupament Humà que elabora cada any el Programa de Nacions Unides per al
Desenvolupament (PNUD).
- Prestar atenció a l’educació per al desenvolupament i sensibilització de la ciutadania sobre
les causes i conseqüències de la desigualtat econòmica i d’oportunitats entre el Nord i el
Sud.
- Apostar per la coordinació amb altres administracions i entitats, mitjançant el finançament
conjunt de projectes.
- La promoció i defensa dels Drets Humans.
- L’assistència humanitària a persones víctimes de catàstrofes naturals i conflictes armats.
- Fomentar el diàleg intercultural.

_
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà, durant el període de
vigència del present Pla, subvencions l’efecte de les quals tingui repercussió en:
_ Col·laboració en el programa anual d'activitats de promoció turística d’associacions,
entitats i administracions públiques.
- Recolzament a universitats per tal de contribuir en la promoció del mateix i la ciutat, donar
suport als congressos organitzats en ell i contribuir a la creació de beques formatives.
- Recolzament a esportistes locals que contribueixen a difondre la imatge del nostre
municipi a les diverses competicions en les quals participen.
_
CAPÍTOL IV. FINANÇAMENT

ACTA DEL PLE

_
Objectiu: En matèria de Turisme

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

_
Article 21

_
El finançament de les subvencions que concedeixi l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant es durà a terme amb fons propis, amb càrrec al Capítol IV dels Pressupostos de
Despeses Municipals dels exercicis corresponents.
_
Els costos previsibles per atendre les previsions del present Pla per a cada exercici es
determinaran en els pressupostos del corresponent any.
_
Amb caràcter general, per a tot tipus de subvencions que es concedeixin per l’Ajuntament
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, el termini de desenvolupament d’aquestes actuacions
serà sempre anual, sense perjudici d’aquelles activitats que es consolidin en el temps, o
l’actuació de les quals necessiti un termini major a l’exercici anual, cas en el qual hauran de
seguir complimentant anualment els requisits que estableix l’ordenança.
_
CAPÍTOL V. CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA
Article 23
_
Anualment es posarà a disposició de la Junta de Govern Local i de la Comissió d’Hisenda
un resum objectiu dels resultats de l’acció subvencionadora municipal.
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Article 22

_
Article 24
_
El control financer dels programes subvencionats està encomanat a la Intervenció General
Municipal, que al respecte analitzarà les dates reals de pagament dels imports
subvencionats en relació amb les dates previstes en cada expedient, així com els mitjans de
pagament utilitzats i la correcta justificació dels extrems requerits a cada beneficiari per a
l’obtenció de la subvenció.
_
La Intervenció General podrà elaborar els models de justificació de subvencions que facilitin
la fiscalització de les mateixes.
_
CAPÍTOL VI. LÍNIES D’ACTUACIÓ SECTORIAL
S’acompanya annex que ordena les subvencions previstes pressupostàriament per Línies a
l’any 2019, segons el seu objecte, sota els següents criteris:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA:

Especifica la concreta aplicació del pressupost sobre la que s’aplica el
càrrec de la despesa provinent de la subvenció

IMPORT:

Detalla la consignació pressupostària habilitada per cada subvenció

OBJECTIU:

Descriu la finalitat buscada amb l’atorgament de cada ajut

BENEFICIARIS:

Persones físiques o jurídiques amb dret a cobrament de cada línia de
subvenció, tant amb caràcter nominatiu com pel sistema de
concurrència competitiva

TERMINI ACTIVITAT:

Durada de la concreta actuació a la que resta vinculada el finançament

ÀREA GESTORA:

Regidoria Municipal de la qual depèn la línia concreta de subvenció

PROCEDIMENT :

Règim de concessió

AVALUACIÓ:

Règim respecte el qual es determinarà la concessió o denegació del
finançament per part de l’Ajuntament (Mode de Justificació)

ANNEX.- Memòria explicativa. Fitxes
Aquest Annex serà modificat, si s’escau, durant la resta d’anys de vigència del Pla
Estratègic, amb les actualitzacions que es vagin realitzant als respectius pressupostos
municipals:
LÍNIA 1.- INFANTESA I JOVENTUT

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Es detalla a la Línia, de les possibles previstes al present Pla
Estratègic, a la que correspon la subvenció atorgada
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LÍNIA:

ACTA DEL PLE

_

NOM

APORTACIÓ ENTITATS

LÍNIA

1. INFANTESA I JOVENTUT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

17/337/48000/01

IMPORT

5.000,00 €

OBJECTIU

Realització d'activitats d'entitats de l'àmbit juvenil

BENEFICIARI

Entitats juvenils del municipi

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Joventut

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa

LÍNIA

2. IGUALTAT I DONA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

16/312/48004

IMPORT

1.000,00 €

OBJECTIU

Realització d'activitats de la entitat

BENEFICIARI

Entitat les Violetes

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Salud

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa

LÍNIA 4.- BENESTAR SOCIAL

NOM

SUBVENCIÓ SERVEIS FUNERARIS

LÍNIA

4. Benestar Social

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

12/164/48000/01

IMPORT

3.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració en les despeses funeràries dels veïns del municipi.

BENEFICIARI

Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Benestar Social

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

SUBVENCIÓ ENTITATS

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

ENTITATS LES VIOLETES
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NOM

ACTA DEL PLE

LÍNIA 2.- IGUALTAT I DONA

12/231/48001

IMPORT

29.300,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb Entitats de caire social en el programa anual
d'activitats

BENEFICIARI

Associacions de Jubilats del Municipi

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Benestar Social

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS

LÍNIA

4. Benestar Social

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

12/231/48000/01

IMPORT

29.000,00 €

OBJECTIU

Atendre necessitats socials derivades de situacions d'urgència
social sobrevingudes

BENEFICIARI

Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Benestar Social

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva. Resolució Alcaldia

AVALUACIÓ

Regidoria Benestar Social

NOM

ASSISTÈNCIA PERSONES CENTRE DE DIA

LÍNIA

4. Benestar Social

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

12/231/48002/01

IMPORT

16.000,00 €

OBJECTIU

Atendre necessitats socials d'accés als serveis públics d'atenció
a la gent gran

BENEFICIARI

Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Benestar Social

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Regidoria Benestar Social

NOM

ASSISTÈNCIA PERSONES RESIDÈNCIA

LÍNIA

4. Benestar Social

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

12/231/48003/01

IMPORT

54.000,00 €

OBJECTIU

Atendre necessitats socials

BENEFICIARI

Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Benestar Social

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020
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4. Benestar Social

ACTA DEL PLE

LÍNIA

AVALUACIÓ

Regidoria Benestar Social

NOM

CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA

LÍNIA

4. Benestar Social

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

12/231/48004/01

IMPORT

20.000,00 €

OBJECTIU

Atendre necessitats socials

BENEFICIARI

Càritas Diocesana de Tortosa

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Benestar Social

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Regidoria Benestar Social

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

14/334/48000

IMPORT

133.000,00 €

OBJECTIU

Realització d'activitats i iniciatives culturals al Municipi

BENEFICIARI

Entitats Culturals del Municipi

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Cultura i Patrimoni

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de les despeses

NOM

APORTACIÓ ENTITATS CULTURALS

LÍNIA

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

14/334/48001

IMPORT

12.500,00 €

OBJECTIU

Realització d'activitats i iniciatives culturals al Municipi

BENEFICIARI

Entitat Clau de Vent

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Cultura i Patrimoni

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de les despeses

NOM

CONVENI CORNER DIPUTACIÓ

LÍNIA

5. CULTURA
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LÍNIA
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NOM

ACTA DEL PLE

LÍNIA 5.- CULTURA

9.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració en el programa anual d'activitats promogudes per
l' Agència Catalana de Turisme i per una campanaya de
publicitat del Patronat de Turisme

BENEFICIARI

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Turisme

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció nominativa prevista obligatòriament la pressupost

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de les despeses

NOM

SUBVENCIÓ CENTRE CULTURAL ESPORTIU I RECREATIU
DE VANDELLÒS (CCERV)

LÍNIA

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

20/338/48001

IMPORT

45.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració en el programa anual d'activitats de l'entitat

BENEFICIARI

CCERV

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Festes

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció nominativa prevista obligatòriament la pressupost

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de les despeses

NOM

SUBVENCIÓ CENTRE CULTURAL ESPORTIU I RECREATIU
DE VANDELLÒS (CCERV)

LÍNIA

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

20/338/48002

IMPORT

9.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració en el programa anual d'activitats de l'entitat

BENEFICIARI

Associació Joves de Vandellòs

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Festes

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció nominativa prevista obligatòriament la pressupost

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de les despeses

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

IMPORT
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20/432/46100/01

ACTA DEL PLE

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

20/338/48003

IMPORT

3.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració en el programa anual d'activitats de l'entitat

BENEFICIARI

Associació Fira d'Abril

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Turisme

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció nominativa prevista obligatòriament la pressupost

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de les despeses

NOM

ASSOCIACIÓ RESTAURADORS

LÍNIA

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

20/432/48003

IMPORT

3.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració en el programa anual d'activitats de l'entitat

BENEFICIARI

Associació Restauradors

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Turisme

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció nominativa prevista obligatòriament la pressupost

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de les despeses

LÍNIA 6.- EDUCACIÓ

NOM

SUBVENCIÓ LLIBRES DE TEXT

LÍNIA

6. EDUCACIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

15/326/48001

IMPORT

90.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració en les despeses generades en la compra de
llibres de text

BENEFICIARI

Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici Pressupostari

ÀREA GESTORA

Ensenyament

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

CONVENI INSTITUT COMPTE DE RIUS

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

LÍNIA
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SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ FIRA D'ABRIL

ACTA DEL PLE

NOM

15/326/48002

IMPORT

2.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració estudiants que necessiten desplaçar-se for del
municipi

BENEFICIARI

Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici Pressupostari amb especialitat curs escolar

ÀREA GESTORA

Ensenyament

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

CONVENI INS BERENGUER ENTENÇA

LÍNIA

6. EDUCACIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

15/326/78000

IMPORT

3.200,00 €

OBJECTIU

Col·laboració inversions segons Conveni

BENEFICIARI

INS Compte de Rius

TERMINI ACTIVITAT

Exercici Pressupostari amb especialitat curs escolar

ÀREA GESTORA

Ensenyament

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa segons Conveni

NOM

AJUTS A ESTUDIS

LÍNIA

6. EDUCACIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

15/326/48003

IMPORT

6.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració estudiants que necessiten desplaçar-se for del
municipi

BENEFICIARI

Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici Pressupostari amb especialitat curs escolar

ÀREA GESTORA

Ensenyament

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència Competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

SUBVENCIONS CURSOS CATALÀ I ESCOLA ADULTS

LÍNIA

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

15/326/48000

IMPORT

1.500,00 €

OBJECTIU

Col·laboració en les despeses generades pels matriculats als
cursos

BENEFICIARI

Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Ensenyament

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020
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6. EDUCACIÓ

ACTA DEL PLE

LÍNIA

Presentació documentació justificativa de les despeses

NOM

SUBVENCIONS AMPES

LÍNIA

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

15/326/48004

IMPORT

5.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració en el programa anual d'activitats

BENEFICIARI

AMPES Vandellòs

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Ensenyament

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de les despeses

NOM

SUBVENCIONS AMPES

LÍNIA

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

15/326/48005

IMPORT

13.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb el programa anual d'activitats

BENEFICIARI

AMPES Hospitalet del Infant

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Ensenyament

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de les despeses

LÍNIA 7.- OCUPACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

NOM

AJUTS CONTRACTACIÓ PERSONAL EN ATUR

LÍNIA

7. OCUPACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

22/241/47000/01

IMPORT

20.000,00 €

OBJECTIU

Realització del programa d'ajuts a les empreses per al
contractació de treballadors aturats al Municipi

BENEFICIARI

Empresaris individuals i petites empreses amb domicili social al
municipi

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Promoció Econòmica

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020
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Concurrència competitiva

ACTA DEL PLE

RÈGIM DE CONCESSIÓ

LÍNIA

9. PROMOCIÓ ECONÒMICA, DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL I
INNOVADORS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

21/4311/48001/01

IMPORT

2.000,00 €

OBJECTIU

Impulsar la implantació o renovació de la imtage exterior dels
comerços i aconseguir increment en l'ús de la llengua catalana

BENEFICIARI

Persones físiques o jurídiques titulars d'un establiment comercial
al Municipi, inclòs dins d´un dels epígrafs de l´IAE

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

COMERÇ

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

SUBVENCIÓ IMPLANTACIÓ EMPRESES

LÍNIA

9. PROMOCIÓ ECONÒMICA, DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL I
INNOVADORS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

22/433/48000/01

IMPORT

10.000,00 €

OBJECTIU

Incentivar i reactivar l'activitat econòmica i l'ocupació. Nous
emprenedors.

BENEFICIARI

Empresaris individuals i petites empreses amb domicili social al
Municipi

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Promoció Econòmica

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

SUBVENCIONS ALT IMPACTE

LÍNIA

9. PROMOCIÓ ECONÒMICA, DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL I
INNOVADORS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

22/433/48001/01

IMPORT

9.500,00 €

OBJECTIU

Incentivar i reactivar l'activitat econòmica i l'ocupació

BENEFICIARI

Empreses

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Promocío Econòmica

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020
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NOM

ACTA DEL PLE

LÍNIA 9.- PROMOCIÓ ECONÒMICA, DINAMITZACIÓ EMPRESARIALS I INNOVACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

SUBVENCIÓ COMERCIALITZACIÓ PRODUCTE AGRARI I
FORESTAL

LÍNIA

9. PROMOCIÓ ECONÒMICA, DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL I
INNOVADORS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

22/414/48000/01

IMPORT

8.000,00 €

OBJECTIU

Recuperació i comercialització del producte agrari forestal al
Municipi

BENEFICIARI

Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Promocío Econòmica

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ COMERCIANTS

LÍNIA

9. PROMOCIÓ ECONÒMICA, DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL I
INNOVADORS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

21/4311/48000

IMPORT

5.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb l'Associació en el programa anual d'activitats

BENEFICIARI

Associació de comerciants

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Comerç

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ EMPRESARIS INDUSTRIALS I DE
SERVEIS

LÍNIA

9. PROMOCIÓ ECONÒMICA, DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL I
INNOVARDORS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

21/463/48000

IMPORT

3.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb l'Associcació en el programa anual d'activitats

BENEFICIARI

Associació Empresaris Industrials i de Serveis

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Promoció Econòmica

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020
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Concurrència competitiva

ACTA DEL PLE

RÈGIM DE CONCESSIÓ

LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48000/01

IMPORT

263.000,00 €

OBJECTIU

Desenvolupament de les activitats esporties i ús de les
instal·lacions

BENEFICIARI

Entitats, clubs i associacions del Municipi

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

SUBVENCIÓ CCERV CURSES DE MONTANYA

LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48000/02

IMPORT

5.000 € + 7.000 €

OBJECTIU

Col·laboració en la prepració de la cursa VANDEKAMES I
ALTRES

BENEFICIARI

CCERV

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

CLUB NÀUTIC

LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48000

IMPORT

12.500,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb el programa anual d'activitats

BENEFICIARI

Club Nàutic

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

ALTRES SUBVENCIONS CLUB NÀUTIC

LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48002

IMPORT

12.000,00 €

13/341/48001/02
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NOM

ACTA DEL PLE

LÍNIA 10.- ESPORTS

Club Nàutic

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

CONVENI CLUB FUTBOL SALA VANDELLÒS

LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48003

IMPORT

17.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb el programa anual d'activitats

BENEFICIARI

Club Futbol Vandellòs

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

ESTACIÓ NÀUTICA

LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

20/432/48000

IMPORT

8.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb el programa anual d'activitats

BENEFICIARI

Estació Nàutica

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Turisme

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa segons Conveni

NOM

CLUB ESPORTIU HOSPITALET

LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48001

IMPORT

30.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb el programa anual d'activitats

BENEFICIARI

Club Esportiu Hospitalet

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports en col·laboració amb Llastres Municipals SLU

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa segons Conveni

NOM

CENTRE EXCURSIONISTA SERRES DE MESTRAL

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020
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Col·laboració amb el programa anual d'activitats

ACTA DEL PLE

OBJECTIU

13/341/48001

IMPORT

3.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb el programa anual d'activitats

BENEFICIARI

Centre Excursionista Terres de Mestral

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa segons Conveni

NOM

FUTBOL BASE HOSPITALET DE L'INFANT

LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48004

IMPORT

10.000,00 €

OBJECTIU

Foment de la pràctiva esportiva del fútbol (categòria 4a
catalana)

BENEFICIARI

CLUB FUTBOL BASE HOSPITALET DE L'INFANT

TERMINI ACTIVITAT

Exercici Pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

LÍNIA 11.- URBANISME I MEDI AMBIENT

NOM

SUBVENCIÓ AVPCH

LÍNIA

11. URBANISME I MEDI AMBIENT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

32/135/48000

IMPORT

5.000,00 €

OBJECTIU

Desenvolupament de les activitats esporties i ús de les
instal·lacions

BENEFICIARI

Entitats, clubs i associacions del Municipi

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports amb col·laboració amb Llastres Serveis Municipals SLU.

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

SUBVENCIÓ CONSTRUCCIONS

LÍNIA

11. URBANISME I MEDI AMBIENT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

41/1522/48000

IMPORT

50.000,00 €
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10. ESPORTS

ACTA DEL PLE

LÍNIA

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Urbanisme

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

SUBVENCIÓ POSSIDÒNIA I ESCULL MARÍ

LÍNIA

11. URBANISME I MEDI AMBIENT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

16/170/48000

IMPORT

1.000,00 €

OBJECTIU

Restació de les praderies de possidònia al Municipi i creació
d'un escull submarí

BENEFICIARI

Tecnatox

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Medi Ambient

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

SUBVENCIÓ ADF

LÍNIA

11. URBANISME I MEDI AMBIENT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

16/1721/48000

IMPORT

9.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració a la realització del progrma anual d'activitats de
l'associació

BENEFICIARI

Associació de defensa forestal

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Protecció Civil

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa

NOM

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PAISATGES VIUS

LÍNIA

11. URBANISME I MEDI AMBIENT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

16/311/48001

IMPORT

2.500,00 €

OBJECTIU

Preservació del Medi Ambient local

BENEFICIARI

Associació de Paisatges Vius

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Protecció Civil

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la despesa
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BENEFICIARI

ACTA DEL PLE

OBJECTIU

Col·laboració a la realització d'actuacions que comportin una
millora en l'estètica de les façanes o que representin una millora
funcional i estructural de la impermeabilització d'edificis o
habitatges

TRANSFERÈNCIES A ORGANISMES AUTÒNOMS
15/326/41000

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS

738.341,36 €

15/326/41001

PATRONAT MUNICIPAL DE L'ESCOLA DE MÚSICA

393.418,37 €

11/491/41200

PATRONAT MUNICIPAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

361.686,61 €

A L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
UNDED

65.877,80 €

13/340/44900

APORTACIÓ LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS S.L.

750.000,00 €

22/433/44901

APORTACIÓ IDETSA

300.000,00 €

22/433/44902

APORTACIÓ IDETSA- MILLORA PROTECCIÓ DE CULTIUS
8.000,00 €
AGRÍCOLES

21/463/74000

SUBVENCIÓ IDETSA PER LA RENOVACIÓ DEL NOU
40.000,00 €
APARCAMENT MUNICIPAL

21/463/74001

SUBVENCIÓ IDETSA
D'EMPRESES

PLANTA

FOTOVOLTAICA

VIVER

35.000,00 €

ACTA DEL PLE

A ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

15/326/42300

Columna1

Columna2

Columna3

20/432/46100

A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

9.000,00 €

31/932/46210

A AJUNTAMENTS

82.000,00 €

10/943/46300

APORTACIÓ MIDIT

73.161,94 €

12/231/46500

CONSELL COMARCAL

41.500,00 €

15/326/46500

CONSELL COMARCAL

28.000,00 €

13/341/46500

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP

2.000,00 €

10/943/46600

A ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS

25.153,16 €

15/326/46700

CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

25.000,00 €

A GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
Columna1

Columna2

Columna3

31/912/480000

ASSIGNACIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

10.310,00 €

Codi Validació: KSAAWGLGAXXARCGYHFSDH3RQT | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 93

A ENTITATS LOCALS

A EMPRESES PRIVADES
Columna1

Columna2

22/241/47000

AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL EN ATUR 20.000,00 €

Columna3

22/241/47001

AJUTS NOVA EMPRESA. CONTRACTACIÓ

4.000,00 €

40/16/47200

LIQUIDACIÓ CONCESSIÓ CLAVEGUERAM

10.000,00 €

40/161/47200

LIQUIDACIÓ CONCESSIÓ AIGUA POTABLE

40.000,00 €

31/4412/47900

SUBVENCIÓ TAXI

1.000,00 €

SEGON.- El Pla Estratègic de Subvencions haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de la Província
per a general coneixement.

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

El Regidor Frederic Escoda fa una explicació d’aquest expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit,
manifestant que es tracta de pagament de factures de la partida 413 que van arribar a final de l’exercici
2019, sense partida o manca de proposta de despesa.
Vist l'informe d'Intervenció num 67/2020 de data 27 de febrer en el qual s'establia que era possible dit
reconeixement.
Vist l'informe proposta de Secretaria emès en data 28 de febrer de 2020 per procedir al reconeixement
extrajudicial dels crèdits, pertanyent a un altre exercici pressupostari durant l'actual.
Intervé la Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT manifestant: "Són factures
registrades l’any passat (2019), i que corresponen a despeses incorrectament tramitades. Degut a això,
un cop més s’ha de modificar el pressupost de cada ens afectat.
Entenem que aquestes factures s’han de pagar, errors en cometem tothom, però cal fer esperar a
empresaris mesos i mesos a cobrar ??? Això s’hagués pogut fer abans, a cada Ple fem modificacions del
pressupost. JxC votarem a favor, però trobem una manca de seriositat envers els empresaris que
aquestes factures no s’aprovin fins ara.
Esperem que això no passi més.
Remarcar, la bona feina per part de l’interventor i els serveis econòmics."
Intervé l'Alcalde explicant que aquest tipus de pagament només es pot realitzar un cop aprovat el
Pressupost, el qual es realitza a principis de març i per tant, el ple següent o sigui aquest del mes d’abril
es fa el pagament. És a dir, que es paga el més aviat possible. No obstant això, s’ha de procurar que
aquesta quantitat tendeixi a zero.
Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant:
A la comissió es va dir per part del regidor d’Hisenda que s’havia de fer aquest reconeixement
extrajudicial de crèdit per factures de 2019 que van arribar tard.
La veritat però, tal com consta a l’expedient és que es tracta d’un nyap de l’equip de Govern que ha pagat
factures “incorrectament tramitades (no tenen proposta de despesa aprovada i no s'ha pogut realitzar el
document comptable AD al 2019, atès que no es pot verificar l’adequació del crèdit, ni per tant la seva
suficiència, per manca de la proposta esmentada” (70.318,01 €), i que algunes, tot i tenir proposta de
despesa “no tenen crèdit adequat i suficient ni a nivell d’aplicació, ni a nivell de vinculació” (110.240,21 €)
tal com consta a la documentació l’expedient.
Menos mal de l’Interventor que posa ordre a aquest desgavell
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Favorable

ACTA DEL PLE

9.-Expedient 461/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdit (liquidació 2019)

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

TERCER.- Comunicar aquest acord al Departament de Serveis Econòmics per la seva
materialització.

Ens abstindrem perquè no podem votar en contra d’unes despeses que s’han fet i que el perceptor té el
dret de cobrar-les. Però no podem votar a favor pel fet que estaríem reconeixent uns procediments de
l’equip de Govern pocs clars i gens transparents."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 6 d' abril de 2020 i de conformitat
amb el que es disposa en l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, el Ple de l' Ajuntament
amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de C's i 1 del PP) que representen la
majora absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l´abstenció de dos membres (1 d'
ERC i 1 de la CUP) i amb el vot en contra de del membre de la FIC,ACORDA:
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits següents amb un import de 110.240.21€
corresponents a exercicis anteriors que es troben especificats al seu expedient corresponent

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

El Regidor Frederic Escoda explica que una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2019, cal tramitar
l’expedient de la distribució del superàvit de la liquidació d’aquest, ja que degut al pagament de factures
de l’any anterior i arrossegament de partides de projectes autoritzats, que ascendeix a la quantitat
aproximada de 2.120.000€, i per tant supera amb excreix el superàvit.
L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de distribució de la liquidació així com encarregar a la intervenció
l’emissió dels informes corresponents.
L’interventor ha emès Informe Favorable nº145/2020 en els termes següents:
“S’informa favorablement a la distribució del superàvit 2019 per import de 0,00 euros, tot i posant de
manifest que, s’haurà d’atendre en tot cas, tant dels creditors per despeses pendents d’aplicar al
pressupost, com de les AD’s finançades amb fons propis per tal d’incorporar-les al pressupost 2020
mitjançant el corresponent expedient d’incorporació de romanents (Exp. 630/2020), per imports
consolidats de 110.257,68 euros i 2.180.133,49 euros respectivament.”
L’Alcaldia Municipal ha realitzat la proposta de distribució que consta a l’expedient.
Fonaments jurídics
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels previstos es destinaran
exclusivament a reduir el nivell de deute.
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de destinar a
reduir el nivell d'endeutament net.
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el límit
d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit en termes
de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures
especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de
morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2018 podran destinar,
en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a
continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de

ACTA DEL PLE

Favorable
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10.Expedient 850/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'expedient de distribució del superàvit
consolidat de la liquidació de 2019

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

SEGON. Aplicar amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2029 els corresponents crèdits i amb
càrrec a les partides corresponents la qual es va realitzar la corresponent retenció».
TERCER.- Comunicar aquest acord al Departament de Serveis Econòmics per la seva
materialització.

capacitat de finançament de l'exercici 2018, si encara queda import a distribuir aquest es destinarà a
reduir endeutament net.
4. La disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió financerament
sostenible.
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de juliol de 2017 de la Direcció general de Política
Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals
positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents
d'aplicar al pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per l'existència de
romanents de crèdits incorporables.

Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant:
Si que hi hagut superàvit de la liquidació (1.441.588,13€), però com que hi ha 110.257,68€ de despeses
pendents de pagar a creditors, i 2.180.133,49€ de projectes pendents d’executar, el resultat és que no hi
ha superàvit real.
Però cal tenir en compte que entre els més de 2M€ de projectes pendents d’executar n’hi ha que encara
no han iniciat cap procediment d’adjudicació (Fase A) que sumen una quantitat que ascendeix a
902.610,17€. Son projectes, en el punt següent ens hi referirem, dels que en un context de crisi social i
econòmica com la que vindrà se’n podria prescindir.
Si traiem aquest gairebé 1M€, tindríem un superàvit de 53.707,13€
Tot i que i l’informe d’intervenció és impecable, votarem en contra per aquesta manca de priorització
política dels reptes que tindrem en un futur imminent.»
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de serveis interns del 6 d’abril de 2020
El Ple de l´Ajuntament amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de C’s i 1 del PP)
que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l´abstenció
del membre d’ ERC i amb el vot en contra de dos membres (1 de la FIC i 1 de la CUP), ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de distribució del superàvit consolidat de la liquidació 2019 d’acord amb el
següent detall:
Ajuntaments subjectes a l’art. 32 LOEPSF
1.La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del pressupost consolidat, tal
i com es demostra amb el detall de les dades següents:
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A la qual contesta l´Interventor: El que implica és que l'ajuntament no té obligació de distribució del superàvit, i que pot destinar íntegrament el romanent de tresoreria per despeses generals de lliure disposició pel finançament de les modificacions de crèdit que estimi oportunes dintre de l'anualitat 2020, i sempre respectant el compliment dels principis d'Equilibri i Anivellament previstos al TRLRHL i els d'Estabilitat
Pressupostària, Regla de Despesa i Deute Viu previstos a la LOEPSF.

ACTA DEL PLE

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC fent una consulta a l’Interventor:
Aquest romanent de tresoreria fa augmentar el pressupost?

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i
bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir amb l’obligació de destinar
íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en el pressupost a la reducció del nivell de
deute públic de conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit
pressupostari a la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la
disposició sisena de la mateixa Llei.

Capítols 1 a 9
CCEE
QQUU
subvencions corrents
subvencions de capital
venda d'inversions reals
formalització de préstecs
Previsions inicials no finalistes

Previsions inicials
20.436.328,74

Recaptació
19.212.704,29

1.790.007,84
237.066,00

1.053.755,12
0,00

18.409.254,90

18.158.949,17

Reducció d'endeutament

0,00

1.441.588,13

Creditors per despeses pendents d'aplicar a pressupost
AD finançades amb fons propis
Import a distribuir

110.257,68
2.180.133,49
0,00

Per tant, el Sector Públic que integra l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’infant no resta obligat a
distribució del superàvit durant l’anualitat 2020, una vegada ateses les finalitats exposades, tant dels
creditors per despeses pendents d’aplicar al pressupost, com de les AD’s finançades amb fons propis per
tal d’incorporar-les al pressupost 2020 mitjançant el corresponent expedient d’incorporació de romanents
(Exp. 630/2020).

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Superàvit de la liquidació afectat a la distribució

ACTA DEL PLE

2.L’import del superàvit consolidat, tal i com ja es va detallar és de 1.441.588,13 euros del qual es
dedueixen els següents imports en concepte de creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost i
d’adjudicacions finançades amb fons propis:

6. Destí
Previsió capacitat de finançament 2020

1.963.604,27

Import mínim de reducció d'endeutament

0,00

Import màxim d'Inversió financerament sostenible

0,00

7. Determinació de l'import lliure del RTDG
Import de lliure disponibilitat

8.223.891,97

SEGON. Donar compte d’aquest acord al Departament de Serveis Econòmics per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.
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3, Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 8.223.891,97 euros:

11.Expedient 630/2020. Donar compte de l'expedient de modificacació de crèdit 1/2020 en la
modalitat d'incorporació de romanents de crèdit
Vist el Decret de l’Alcaldia de 5 de març de 2020 amb el núm 184 del següent contingut:
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 01/2020, en la modalitat
d'incorporació de romanents de crèdits, en el qual consta l'informe favorable de l'Interventor.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent Pressupost en relació
amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm.01/2020, en la modalitat d'incorporació de
romanents de crèdit, d'acord al següent detall1:

Prog.

Econ.

Aplicació

1

40

1532

61900 40/1532/61900

2

15

326

62000 15/326/62000

3

14

333

62300 14/333/62300

4

13

340

62200 13/340/62200

5

40

165

60901 40/165/60901

6

16

1621

22799 16/1621/22799

Fase Descripció
Import
OBRES
MIRADORS CA
44
39.971,14 €
AMPLIACIÓ
LLAR
A
D'INFANTS
374.783,79 €
COMPRA PIANO
A
DE CUA
40.000,00 €
SECTORITZACI
A
Ó PISCINA
139.999,29 €
ENLLUMENAT
RAMON
A
BERENGUER IV
54.374,80 €
SERVEI
RECOLLIDA
CONTENIDORS.
D
LOT 1
1.970,85 €

7

16

1621

22799 16/1621/22799

D

8

16

1623

22799 16/1623/22799

D

9

16

1621

22799 16/1621/22799

D

10

16

1623

22799 16/1623/22799

D

11

16

1621

22799 16/1621/22799

D

IDEM LOT 2
IDEM
TRACTAMENT.
LOT 2
SERVEI
RECOLLIDA
CONTENIDORS.
LOT 3
TRACTAMENT.
LOT 3
SERVEI
RECOLLIDA.
LOT 4

1.778,98 €
242,60 €

2.104,99 €
902,14 €
79,68 €

L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats
locals, indica que les aplicacions pressupostàries es definiran, almenys, per la conjunció de les classificacions per
programes i econòmica. Resultarà obligatòria en ambdues la presentació, almenys, en l'àmbit de grup de programa
o programa i concepte o subconcepte respectivament. L'estructura que s'especifica en l'annex I de l'Ordre sobre la
classificació per programes s'ha de considerar tancada i obligatòria en aquelles categories ja existents, podent
desenvolupar-se noves a partir d'elles. A més, la categoria subprogrames serà oberta.

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Org.
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1

Nº

ACTA DEL PLE

Altes en Aplicacions de Despeses

Econ.

Aplicació

12

16

1623

22799 16/1623/22799

13

41

1522

48000 41/1522/48000

14

41

1522

48000 41/1522/48000

15

41

1522

48000 41/1522/48000

16

41

1522

48000 41/1522/48000

17

41

1522

48000 41/1522/48000

18

41

1522

48000 41/1522/48000

19

41

1522

48000 41/1522/48000

20

40

160

61902 40/160/61902

21

17

337

22700 17/337/22700

22

16

163

22799 16/163/22799

23

40

920

22700 40/920/22700

24

16

312

22700 16/312/22700

25

12

231

22700 12/231/22700

26

31

920

22799 31/920/22799

27

16

312

22700 16/312/22700

28

14

333

22700 14/333/22700

29

14

333

22700 14/333/22700

30

15

323

22700 15/323/22700

31

15

323

22700 15/323/22700

32

20

432

22700 20/432/22700

33

21

4313

22700 21/4313/22700

34

21

4313

22700 21/4313/22700

35

40

920

22700 40/920/22700

36

40

920

22700 40/920/22700

37

13

342

61900 13/342/61900

38

41

1522

48000 41/1522/48000

39

41

1522

48000 41/1522/48000

Fase Descripció
Import
TRACTAMENT.
D
LOT 4
318,79 €
SUBVENCIONS
D
OBRES
1.094,80 €
SUBVENCIONS
D
OBRES
1.248,00 €
SUBVENCIONS
D
OBRES
117,00 €
SUBVENCIONS
D
OBRES
766,28 €
SUBVENCIONS
D
OBRES
755,76 €
SUBVENCIONS
D
OBRES
322,09 €
SUBVENCIONS
D
OBRES
1.180,46 €
IMPLANTACIÓ
TRACTAMENT
D
DEPURADORA
48.153,40 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
264,34 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
2.436,19 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
259,84 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
1.638,74 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
449,31 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
237,91 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
52,89 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
6.774,25 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
1.983,45 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
2.432,74 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
7.265,01 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
1.206,98 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
243,00 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
1.674,53 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
1.641,73 €
SERVEI NETEJA
D
DESEMBRE
3.418,26 €
ARRANJAMENT
PISCINA
D
MASRIUDOMS
273.572,09 €
SUBVENCIÓ
D
OBRES
1.053,89 €
SUBVENCIÓ
D
OBRES
782,90 €

40

41

1531

61903 41/1531/61903

D

TREBALLS
ROTONDA

23.731,73 €

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Prog.
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Nº

Econ.

Aplicació

41

41

1531

61900 41/1531/61900

42

20

432

48000 20/432/48000

43

32

132

20400 32/132/20400

44

16

163

20400 16/163/20400

45

13

342

61900 13/342/61900

46

41

1522

48000 41/1522/48000

47

16

163

20400 16/163/20400

48

20

338

22609 20/338/22609

49

41

151

62700 41/151/62700

50

21

920

64100 21/920/64100

51

10

920

22602 10/920/22602

52

10

920

22602 10/920/22602

53

12

231

22300 12/231/22300

54

13

341

22602 13/341/22602

55

41

151

62700 41/151/62700

56

31

920

20200 31/920/20200

57

12

231

62300 12/231/62300

58

21

920

22002 21/920/22002

59

10

920

22601 10/920/22601

Fase Descripció
Import
ACCÉS
ALMADRAVA
UNITAT
ACTUACIÓ PMU
AD
AIGUA AL COLL
16.250,30 €
CONVENI
FOMENT
TURISME
AD
NÀUTIC
1.350,00 €
LLOGUER
DESEMBRE
VEHICLE
AD
POLICIA
1.246,70 €
LLOGUER
DESEMBREVEH
AD
ICLE ELÈCTRIC
695,75 €
ADEQUACIÓ
PAVIMENT
AD
PISTA FRONTÓ
9.044,75 €
SUBVENCIÓ
AD
OBRES
1.477,44 €
LLOGUER
AD
VEHICLE
953,48 €
LONA REIS
AD
VANDELLÒS
110,00 €
REDACCIÓ
PROJECTE I
D.OBRA
AMPLIACIÓ
LLAR
AD
D'INFANTS
5.951,99 €
ACTUALITZAR
AD
PÀGINA WEB
14.762,00 €
FALQUES
AD
RACC1
2.505,85 €
PUBLICITAT
DIARI REUS
AD
DIGITAL
332,75 €
TRANSPORT
AD
ADAPTATS
1.615,16 €
CONTRACTE
PATROCINI
AD
PUBLICITARI
1.850,00 €
MODIFICACIÓ
PUNTUAL
AD
POUM
544,50 €
LLOGUER
DESPATX
VIVER
AD
D'EMPRESES
1.200,00 €
COMPRA
MATERIAL
AD
RESIDÈNCIA
3.407,06 €
RESTAURACIÓ
MÀQUINA
AD
D'ESCRIURE
1.420,00 €
INSIGNIES,
PINS I
MEDALLES
AD
INSTITUCIONAL
914,76 €

60

20

432

22601 20/432/22601

AD

TRANSPORT

150,00 €
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Org.

ACTA DEL PLE

Nº

Econ.

Aplicació

61

40

450

21300 40/450/21300

62

12

231

22798 12/231/22798

63

41

920

22500 41/920/22500

64

15

326

22609 15/326/22609

65

41

151

62700 41/151/62700

66

41

151

62700 41/151/62700

67

14

334

22609 14/334/22609

68

13

342

62200 13/342/62200

69

40

450

22699 40/450/22699

70

40

161

61900 40/161/61900

71

14

333

62300 14/333/62300

72

10

920

22601 10/920/22601

73

14

334

22610 14/334/22610

74

16

171

21300 16/171/21300

75

31

920

22000 31/920/22000

76

41

1522

48000 41/1522/48000

77

12

231

62300 12/231/62300

78

41

1522

48000 41/1522/48000

79

20

432

22602 20/432/22602

Fase Descripció
Import
EMBARCACIÓ
RODATGE
COMPRA DE
AD
MATERIAL
275,99 €
REGULARITZAC
IÓ PLACES
AD
VACANTS 2018
39.690,69 €
TAXA
OCUPACIÓ
MERCAT 2N
AD
SEMESTRE
2.405,32 €
CURS
FORMACIÓ DE
AD
ROBÒTICA
1.529,00 €
HONORARIS
RESTAURACIÓ
PAVELLÓ
AD
HIFREN
254,10 €
HONORARIS
RESTAURACIÓ
PAVELLÓ
AD
HIFREN
254,10 €
XERRADA
ANTENAAD
LACTÀNCIA
131,30 €
CLIMATITZACIÓ
PAVELLÓ
AD
HOSPITALET
249.986,86 €
REVISIÓ
ELEVADOR
AD
TALLER
229,90 €
RENOVACIÓ
XARXA AIGUA
AD
C/ LA SENTIU
48.348,21 €
COMPRA
INSTRUMENTS
ESCOLA
AD
MESTRAL
6.290,00 €
APERITIU
NADAL
TREBALLADOR
AD
S
1.210,00 €
CONCERT
FESTIVAL
AD
GUITARRA
3.630,00 €
MOTOSERRA
AD
STIHL
349,00 €
PAPER
AD
OFICINES
525,62 €
SUBVENCIÓ
AD
OBRES
1.317,12 €
GRUA
RESIDÈNCIA
AD
VANDELLÒS
3.407,06 €
SUBVENCIÓ
AD
OBRES
1.620,48 €
ALLOTJAMENT
FIRA
AD
D'ANDORRA
539,95 €

80

20

432

22602 20/432/22602

AD

PUBLICITAT
AGENDA CAP

1.210,00 €
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Org.

ACTA DEL PLE

Nº

Econ.

Aplicació

81

41

1522

48000 41/1522/48000

82

20

432

22602 20/432/22602

83

20

432

22602 20/432/22602

84

14

334

22706 14/334/22706

85

15

323

21200 15/323/21200

86

16

171

62300 16/171/62300

87

16

171

21300 16/171/21300

88

16

163

21400 16/163/21400

89

40

165

20300 40/165/20300

90

40

450

21300 40/450/21300

91

21

920

62600 21/920/62600

92

14

333

22799 14/333/22799

93

31

920

22604 31/920/22604

94

17

337

22609 17/337/22609

95

16

171

22111 16/171/22111

96

16

163

21400 16/163/21400

97

15

326

22799 15/326/22799

98

21

4311

22609 21/4311/22609

Fase Descripció
Import
CATALOGNE
SUBVENCIÓ
AD
OBRES
618,63 €
LLOGUER
VEHICLE FIRA
AD
ANDORRA
192,00 €
LLOGUER
MOBILIARI FIRA
AD
ANDORRA
585,20 €
REPARACIÓ
AD
CAPGROSSOS
847,00 €
PINTAR SLA
INFORMÀTICA
ESCOLA
AD
VALDEL
738,10 €
DESBROSSADO
AD
RA STILHL
1.357,55 €
MATERIAL
AD
DIVERS
247,31 €
REPARACIÓ
AD
RODES
535,45 €
LLOGUER
ENLLUMENAT
AD
NADALENC
11.979,00 €
NETEJADOR
AD
PECES
858,13 €
ESCANER
DOCUMENTAL
AD
FUJITSU
1.147,20 €
VISITA
AD
AUTOCARS
580,80 €
DESPESES
AD
JURIDIQUES
6.050,00 €
TALLER DE
AD
JOIERIA
907,50 €
COMPRA DE
AD
FEMS
50,86 €
COMPRA
TURBINA
MÀQUINA
AD
ESCOMBRAR
11.852,99 €
ADAPTACIÓ
AD
MAPPING
3.025,00 €
MUSICA
CAMPANYA DE
AD
NADAL
363,00 €

99

20

432

21400 20/432/21400

AD

100

40

920

62200 40/920/62200

AD

101

40

459

62500 40/459/62500

AD

102

12

231

22601 12/231/22601

AD

103
104

10
32

920
132

22601 10/920/22601
22000 32/132/22000

AD
AD

TUBS FRE INOX
PLADUR CASAL
BLANCA
D'ANJOU
COMPRA
SENYALITZACI
Ó VIARIA
AUTOBUS
SORTIDA AL
TEATRE
DESPESES
ALCALDIA
MATERIAL
OFICINA

868,61 €
550,55 €
512,58 €
473,00 €
44,75 €
30,05 €
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Org.

ACTA DEL PLE

Nº

Econ.

Aplicació

105

14

334

22609 14/334/22609

106

15

323

63200 15/323/63200

107

14

333

21600 14/333/21600

108

15

323

21200 15/323/21200

109

14

333

21200 14/333/21200

110

15

323

62300 15/323/62300

111

14

334

22602 14/334/22602

112

15

323

63200 15/323/63200

113

40

1532

61900 40/1532/61900

114

40

165

61900 40/165/61900

115

40

450

21300 40/450/21300

116

40

450

22104 40/450/22104

117

40

1532

21000 40/1532/21000

118

21

4311

22609 21/4311/22609

119

15

323

62300 15/323/62300

120

14

334

22610 14/334/22610

121

15

326

22799 15/326/22799

122

14

334

22706 14/334/22706

Fase Descripció
Import
POLICIA
TRANPORT
VISITA GUIADA
AD
A VIC
946,00 €
ESTRUCTURA
DE FUSTA PATI
AD
INFANTIL
1.959,95 €
RENOVACIÓ
AD
DOMINI
180,71 €
COMPRA
D'ESQUADRES
AD
PER MOBLES
13,81 €
REPARACIÓ
PORTA
C.CULTURAL
AD
INFANT P
2.706,44 €
MUR
CONTENCIÓ
JARDI ESCOLA
AD
VALDELORS
10.844,62 €
LLIBRE DONES
FRANQUISME I
AD
REPRESSIÓ
3.313,02 €
PORTES
AD
ESCOLA ASTER
4.079,56 €
PASSOS
ELEVATS I
BANDES C/DEL
AD
MAR
10.139,80 €
TREBALLS
ENLLUMENAT
AD
MASRIUDOMS
15.509,45 €
MATERIAL DE
AD
PINTURA
569,55 €
SABATES
AD
BRIGADA
229,64 €
COMPRA
CIMENT,
ENCOFRAT I
AD
ALTRES
740,00 €
VILIGÀNCIA
MERCAT
AD
NADAL
196,02 €
FINESTRA
ESCOLA
AD
VALDELORS
596,70 €
ESTADA I
SOPAR MABEL
AD
LOZANO
158,28 €
DETALLS
ALUMNES
AD
MAPPING
259,60 €
ANTEFIXES
AD
VITRINA
791,34 €

123

14

334

22609 14/334/22609

AD

124

14

333

21200 14/333/21200

AD

XERRADA 25 N
PROGRAMACIÓ
CLIMA CENTRE
VISITANTS

125

14

333

21200 14/333/21200

AD

IDEM

126

14

3321

22602 14/3321/22602

AD

CARNETS

127,50 €
54,45 €
36,30 €
510,86 €
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Org.

ACTA DEL PLE

Nº

Econ.

Aplicació

127

41

1531

61901 41/1531/61901

128

41

1531

61901 41/1531/61901

129

32

132

22000 32/132/22000

130

32

132

21400 32/132/21400

131

16

1622

22199 16/1622/22199

132

16

1622

21300 16/1622/21300

133

40

450

21300 40/450/21300

134

40

450

62300 40/450/62300

135

40

920

21300 40/920/21300

136

31

912

23100 31/912/23100

137

20

432

22609 20/432/22609

138

20

432

22699 20/432/22699

139

20

432

22609 20/432/22609

140

20

432

22799 20/432/22799

141

41

1522

48000 41/1522/48000

142

32

132

21300 32/132/21300

143

12

231

22000 12/231/22000

144

12

231

21200 12/231/21200

145

13

342

62500 13/342/62500

146

41

1522

48000 41/1522/48000

147

14

333

22799 14/333/22799

148
149

14
13

3321
342

62500 14/3321/62500
61901 13/342/61901

Fase Descripció
Import
BIBLIOTECA
COMPRA
JARDINERES
PLA.AJUNTAME
AD
NT
4.449,95 €
BANCS
PLA.AJUNTAME
AD
NT
1.343,10 €
TAPES
ENQUADERNA
AD
R
4,00 €
RETROVISOR
VEHICLE
AD
3661GYD
272,32 €
PAPERERES DE
AD
CARTÓ
117,61 €
COMPRA
AD
D'AIGUA
14,68 €
AMPOLLA I
CARREGA
AD
D'OXIGEN
495,04 €
MESCLADORS
AD
DE FORMIGÓ
372,68 €
MATERIAL
ARBRE DE
AD
NADAL
5,31 €
BILLET AVE A
AD
MADRID
165,20 €
PHOTOCALL DE
AD
NADAL
338,80 €
COMPRA DE
AD
LLET I CAFÉ
58,03 €
ANIMACIÓ
PRESENTACIÓ
AD
RUTA TAPES
181,50 €
CERTIFICAT
AD
ATRACCIONS
139,15 €
SUBVENCIÓ
AD
OBRES
9.291,27 €
COMPRA DE
AD
BRIDES
164,87 €
MATERIAL
CENTRE
OBERT
AD
CAVALLET MAR
178,25 €
BOMBA BAIX
CONSUM
AD
RESIDÈNCIA
1.512,60 €
COMPRA
LLITERES
AD
ALBERG ASTER
5.892,70 €
SUBVENCIÓ
AD
OBRES
1.097,04 €
VISITES
GUIADES A
AD
CASTELLÓ
1.766,60 €
COMPRA
LLIBRES
BIBLIOTECA
AD
HOSPITALET
314,05 €
AD
REDACCIÓ PJT
18.089,50 €
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Org.

ACTA DEL PLE

Nº

Econ.

Aplicació

150

13

342

61900 13/342/61900

151

13

341

22609 13/341/22609

152

15

326

22798 15/326/22798

153

21

920

64100 21/920/64100

154

15

320

22000 15/320/22000

155

21

4311

22609 21/4311/22609

156

14

330

22000 14/330/22000

157

40

920

62200 40/920/62200

158

20

338

22609 20/338/22609

159

40

450

21300 40/450/21300

160

20

432

22799 20/432/22799

161

40

1532

21000 40/1532/21000

162

40

920

21200 40/920/21200

163

40

920

21300 40/920/21300

164

40

920

21200 40/920/21200

165

40

1532

21000 40/1532/21000

166

40

920

21300 40/920/21300

167

40

1532

61901 40/1532/61901

168

40

1532

21000 40/1532/21000

Fase Descripció
Import
REMODELACIÓ
NOVA LLUM
DIRECCIÓ
OBRES ZONA
ESPORTIVA
AD
MASRIU
17.767,64 €
PROMOCIÓ
CURSA SANT
AD
SILVESTRE
968,00 €
SERVEI
ACOLLIDA
ESCOLA
AD
VALDELORS
544,50 €
AMPLIACIÓ
GESTIÓ
AD
COMPTABLE
17.986,89 €
MATERIAL
AD
D'OFICINA
18,38 €
NETEJA
PAVELLÓ
AD
ENCESA LLUMS
193,60 €
MATERIAL
OFICINA
AD
CULTURA
17,50 €
CANVI
FINESTRES
AD
AJUNTAMENT
5.169,05 €
ACTUACIÓ
FESTA MAJOR
AD
MASBOQUERA
850,00 €
TENSORS
ARBRE DE
AD
NADAL
21,56 €
SERVEI
COMUNICACIÓ
I XARXES
AD
SOCIALS
4.559,89 €
COMPRA DE
AD
SORRA
92,02 €
COMPRA
BARRA PER
AD
ARMARI
34,46 €
CLAUS DE
FUSTA
CARROSSES
AD
REIS
10,97 €
CONNEXIONS
AD
DE COURE
46,73 €
ASFALT
CARRETERA
AD
GAVADÀ
3.002,13 €
MATERIAL
IL.LUMINACIÓ
CARROSSES
AD
REIS
93,04 €
ESTABILITZACI
Ó TALUSSOS
AD
MASRIUDOMS
24.478,36 €
AGLOMERAT
VIES
AD
PÚBLIQUES
598,95 €
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Org.

ACTA DEL PLE

Nº

Econ.

Aplicació

169

40

450

22111 40/450/22111

170

40

1532

21000 40/1532/21000

171

40

1532

21000 40/1532/21000

172

40

450

21300 40/450/21300

173

40

450

22111 40/450/22111

174

13

342

61901 13/342/61901

175

13

342

62200 13/342/62200

176

13

342

61900 13/342/61900

177

13

341

22609 13/341/22609

178

13

342

61901 13/342/61901

179

13

341

22611 13/341/22611

180

13

342

61904 13/342/61904

181

13

342

62200 13/342/62200

182

13

342

61900 13/342/61900

183

13

342

61900 13/342/61900

184

32

132

22000 32/132/22000

185

20

338

22609 20/338/22609

186

40

450

21300 40/450/21300

187

40

920

21200 40/920/21200

188

40

450

22111 40/450/22111

Fase Descripció
Import
ANTOCONGELA
AD
NTS I AIGUA
169,81 €
HORES PITUFA
AD
CARRERS
1.395,13 €
MATERIAL VIES
AD
PÚBLIQUES
420,17 €
MATERIAL PER
AD
LA FUSTERIA
337,11 €
MATERIAL
CARROSSES
AD
REIS
384,97 €
MILLORA
TANCAMENT
PORTES
AD
PISCINA
3.416,63 €
ADEQUAR
LOCAL FUTBOL
SALA
AD
VANDELLÒS
6.170,64 €
ADEQUAR
DUTXES
VESTUARI
AD
PISCINA
15.364,80 €
ACTIVITATS
PARC DE
NADAL
AD
DESEMBRE
1.800,00 €
ESTUDI
TOPOGRÀFIC
PISTA NOVA
AD
LLUM
1.694,00 €
CINFECCIÓ
AD
MAPA RUTES
988,00 €
TREBALLS
REFUGI
AD
REMULLÀ
2.582,07 €
ADEQUAR
ENLLUMENAT
EXTERIOR
AD
PAVELLÓ
17.598,16 €
ACTUALITZAR
SOFTWARE
AD
EQUIPAMENTS
8.359,03 €
MILLORA
TANCA
BALCONERES
AD
ALBERG
5.206,04 €
MATERIAL
AD
D'OFICINA
29,00 €
DISCO MÒBIL
AD
CAP D'ANY
1.331,00 €
PACK
MANTENIMENT
AD
TALLER
119,79 €
55
CONNEXIONS
CENTRAL
AD
RECEPTORA
1.996,50 €
MATERIAL
AD
CARROSSSES
206,91 €

189

40

920

21200 40/920/21200

AD

REVISIONS

70,18 €
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Org.

ACTA DEL PLE

Nº

Econ.

Aplicació

190

17

337

22609 17/337/22609

191

21

4311

22609 21/4311/22609

192

20

432

22609 20/432/22609

193

20

432

22609 20/432/22609

194

20

432

21400 20/432/21400

195

41

1531

61902 41/1531/61902

196

41

151

62700 41/151/62700

197

41

151

62700 41/151/62700

198

21

920

22002 21/920/22002

199

21

920

62600 21/920/62600

200

21

920

62600 21/920/62600

201

21

920

62600 21/920/62600

202

21

920

62600 21/920/62600

203

21

920

21600 21/920/21600

204

21

920

22002 21/920/22002

205

21

920

62600 21/920/62600

206

21

920

21600 21/920/21600

207

21

920

62600 21/920/62600

208

16

171

22799 16/171/22799

209

16

311

22799 16/311/22799

210

16

171

21000 16/171/21000

Fase Descripció
Import
INSTAL.LACION
S
ELECTRIQUES
PREMIS
CONCURS
AD
CARTELLS
101,48 €
XOCOLATADA
RESIDÈNCIA
AD
AVIS
80,30 €
CARAMELS
AD
TURISME
510,40 €
ESMORZAR
XOCOLATADA
AD
AMPA MESTRAL
184,00 €
FRENÒMETRE
TRENET
AD
TURISTIC
108,90 €
ESTUDI
HISTÒRIC
ARQUITECTÒNI
AD
C
13.310,00 €
DIRECCIÓ
OBRA
AMPLIACIÓ
AD
LLAR INFANTS
5.421,41 €
COORDINACIÓ
OBRA LLAR
AD
D'INFANTS
2.129,60 €
TARJETA SD
AD
MÒBILS
27,98 €
IMPRESSORA
MULTIFUNCION
AD
S
1.575,00 €
CAIXES
D'EINES DE
AD
TREBALL
80,49 €
SUPORT
AD
MONITORS
238,01 €
COMPRA
AD
ORDINADORS
2.129,60 €
MANTENIMENT
AD
EQUIPS VSN
9.922,00 €
TONNER PER
CASA DE LA
AD
VILA
77,98 €
TERMINALS
AD
FIXES
269,00 €
MANTENIMENT
FOTOCOPIADO
AD
RA COLOR
2.635,22 €
COMPRA DE
TONNER PER
AD
INTERVENCIÓ
91,50 €
TREBALLS
AD
JARDINERIA
225,06 €
DESRATITZACI
Ó CASAL DE
AD
JOVES
199,65 €
COMPRA
MATERIAL REG
AD
JARDINERIA
239,53 €

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Prog.
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Org.

ACTA DEL PLE

Nº

Econ.

Aplicació

211

16

1622

21900 16/1622/21900

212

31

920

22706 31/920/22706

213

16

171

22799 16/171/22799

214

16

170

22699 16/170/22699

Fase Descripció
CAIXA
ESPECIAL PEL
AD
CAMIÓ NISSAN
MÒDUL
PLATAFORMA
D'HISENDA
AD
LOCAL
PLANTACIÓ
D'ARBRES C/
AD
TRAMUNTANA
RADIOCASETT
E MÀQUINA
AD
ESCOMBRAR

215

16

163

22799 16/163/22799

AD

216

17

337

22609 17/337/22609

AD

217

16

171

22799 16/171/22799

AD

218

16

171

22799 16/171/22799

AD

219

20

432

22601 20/432/22601

AD

220

16

171

60000 16/171/60000

AD

221

31

920

22201 31/920/22201

AD

222

16

171

22103 16/171/22103

AD

223

40

450

22103 40/450/22103

AD

224

32

132

22103 32/132/22103

AD

225

40

920

22103 40/920/22103

AD

226

12

442

22103 12/442/22103

AD

227

16

312

22701 16/312/22701

AD

228

16

1721

21001 16/1721/21001

AD

229

16

163

62301 16/163/62301

AD

230
231

21
20

920
432

22200 21/920/22200
21000 20/432/21000

AD
AD

NETEJA D'OLIS
CLASSES
SETMANALS
MEDITACIÓ
TALLARS PINS
AL C/
HIFRENSA
IDEM CARRER
GENESSIES
DINAR DE
NADAL
ENJARDINAME
NT PARCEL.LA
CORRALETS
DESPESES
COREUS MES
DESEMBRE
COMBUSTIBLE
MAQUINARIA
JARDINS
COMBUSTIBLE
VEHICLES
OBRES I
SERVEIS
IDEM VEHICLES
POLICIA
IDEM VEHICLE
4781FSB
IDEM VEHICLE
6641HTX
SERVEI
AMBULÀNCIA
CURSA DE
MUNTANYA
ARRANJAMENT
BASSA AIGUA
AL COLL
RENTING
NISSAN
CABSTAR
DESPESES
TELEFON
NOVEMBRE I
DESEMBRE
SERVEI
CONTENIDORS
LOT 6

Import
1.772,65 €

4.895,42 €
892,98 €
175,78 €
89,54 €
665,50 €
1.064,80 €
1.137,40 €
95,23 €
42.337,90 €
452,13 €
301,79 €

744,05 €
1.440,85 €
34,50 €
53,92 €

862,50 €
4.253,15 €
12.584,00 €

38,72 €
1.384,17 €

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Prog.
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Org.

ACTA DEL PLE

Nº

Econ.

Aplicació

232

10

943

46600 10/943/46600

233

15

323

22102 15/323/22102

234

16

1621

22700 16/1621/22700

235

16

1623

22700 16/1623/22700

236

16

311

22700 16/311/22700

237

15

326

46700 15/326/46700

238

40

1532

21000 40/1532/21000

239

21

4313

22799 21/4313/22799

240

13

165

63201 13/165/63201

241

13

165

63202 13/165/63202

242

13

165

63203 13/165/63203

243

41

1522

48000 41/1522/48000

244

21

920

62600 21/920/62600

Fase Descripció
DESEMBRE
QUOTA ANY
AD
2019
CONSUM LLUM
AD
ESCOLA
SERVEI
RECOLLIDA
AD
RESIDUS
SERVEI
TRACTAMENT
AD
RESIDUS
RECOLLIDA
ANIMALS 4R.T I
SERVEI PER
AD
HAB
CONVENI I
ADDENDES
CURSOS
AD
CATALÀ
SERVEI
RECOLLIDA
AD
RESIDUS LOT 5
SERVEI
CONTROL
MERCAT
AD
NOBRE-DEBRE
ENLLUMENAT
LED PISTA
PAVELLÓ
A
VANDELLÒS
ENLLUMENAT
LED PISTA
PAVELLÓ
A
HOSPITALET
INSTAL.LACIÓ I
SUBSTITUCIÓ
A
ENLLUMENAT
SUBVENCIÓ
AD
OBRES
CLAUS
AD
ELECTRIQUES

Import
1.800,00 €
1.620,87 €
12.165,60 €
696,18 €

1.630,90 €

19.530,00 €
2.293,43 €

1.041,62 €

71.336,02 €

71.368,15 €
110.776,98 €
960,00 €
1.199,64 €
2.172.262,01 €

Aquesta modificació es finança amb càrrec a operacions de crèdit, en els següents termes:
Altes en Concepte d'Ingressos

Aplicació econòmica
Cap.

Art.

Conc.

8

87

870

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Prog.

Descripció

Euros

PER A DESPESES GENERALS
TOTAL INGRESSOS

2.172.262,01 €
2.172.262,01 €
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Org.

ACTA DEL PLE

Nº

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió ordinària que
aquest celebri, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre”

AMPLIACIÓ LLAR D'INFANTS

40.000,00

COMPRA PIANO DE CUA

139.999,29 €

SECTORITZACIÓ PISCINA

54.374,80 €

ENLLUMENAT RAMON BERENGUER IV

71.336,02 €

ENLLUMENAT LED PISTA PAVELLÓ VANDELLÒS

71.368,15 €

ENLLUMENAT LED PISTA PAVELLÓ HOSPITALET

110.776,98 €

INSTAL.LACIÓ I SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT

902.610,17

TOTAL FASE A

2.172.262,01 €

TOTAL INCORPORAT ROMANENT 2019

41,55%
Pensem que hi ha inversions no compromeses previstes per aquest 2020 que, davant la situació de crisi
econòmica i social que derivarà de la crisi sanitària, caldria replantejar a partir d’un debat ampli, divers i
plural que defineixi les línies mestres d’aquests nous temps que viurem.
Per cert, que a la darrera Revista Municipal, l’equip de Govern diu que el piano ja s’ha adquirit per valor
de 32.000€, i en canvi en aquest expedient la compra del piano consta en Fase A, que vol dir que no s’ha
iniciat cap tramitació de compra. O ens enganyen a la Revista o ens enganyen a l’expedient.»
Al que contesta la Regidora Núria Ortiz pel grup municipal del PSC manifestant:
«Respecte a la compra del piano, i el Sergi té totes les juntes de govern que anem fent, ha anat passant
la tramitació d’aquesta compra, i evidentment es una compra que s’ha fet amb un concurs. Intervenció ho
pot explicar millor, hi havia assignat 40 mil euros, hi ha hagut una baixada que s’ha acceptat i ens ha
costat 32 mil euros, jo crec que es una bona compra».
Es resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia
12.Expedient 1099/2020. Estudi i ratificació, si procedeix, del Decret de l'Alcaldia d'aprovació del
Pla pressupostari a mig termini
Favorable

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

El Regidor Freric Escoda explica que per llei l´Ajuntament ha de fer un estudi pressupostari a tres anys
vista on es reflexin les previsions dels ingressos i despeses pels propers anys. Es tracta d´un tràmit legal
Vist el Decret de l’Alcaldia de 16 de març de 2020 del següent contingut:
“Vist i conegut el contingut del Pla Pressupostari a mitjà termini d'aquest Ajuntament corresponent al
període 2021-20_23, elaborat de conformitat amb el que es disposa en l'article 29 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb aquesta, en relació amb allò que s'ha fixat
en el 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i de
conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, adopto el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar el Pla Pressupostari a mitjà termini elaborat per aquesta Entitat Local que servirà de

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

OBRES MIRADORS C-44

374.783,79 €
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39.971,14

ACTA DEL PLE

Intervé el Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifestant:
«Més de 2M de despeses previstes l’any 2019 que, en diferents graus de compromís, s’haurien
d’executar aquest 2020. D’aquestes despeses, n’hi ha una part que ja estan completament compromeses
i que cal pagar-les quan toqui. Però hi ha una part de les despeses, les que es troben en fase A, que
encara hi hauria marge per a modificar-les, fins i tot suprimir-les per destinar-les a altres qüestions més
urgents i necessàries.
El total de les inversions en aquesta Fase A ascendeixen a 902.610,17€ i representen un total del 41,5%
de la incorporació del romanent. Entre aquestes inversions hi ha:

base per a l'elaboració del Programa d'Estabilitat.
SEGON. Remetre el Pla Pressupostari a mitjà termini de l'Ajuntament al Ministeri d'Hisenda i Funció
Pública pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte.
TERCER. Remetre el Pla Pressupostari al Ple per la seva ratificació. “

Primer.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm 198 e data 16 de març de 2020 referent a l’aprovació del pla
pressupostari a mig termini que servirà de base per a l’elaboració del Programa d’estabilitat.
Segon.- Comunicar aquesta ratificació del Decret esmentat al Departament d´Intervenció per la seva
materialització.

13.Expedient 474/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la massa salarial del personal laboral
del sector públic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per a l'exercici de 2020
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra:
Abstencions: 4, Absents: 0

0,

El Regidor Frederic Escoda explica que es tracta d’informar de la massa salarial dels treballadors
laborals de l’Ajuntament i que aquest any ha estat del 1,99% de mitjana, éssent l’autoritzat per l’Estat del
2%.
Atesos els informes obrants a l´expedient.
Intervé la Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT manifestant: “L’increment de la
massa salarial és 1,99% del personal fix i del personal temporal. Aquest és un augment que respecta el
límit establert en la normativa vigent en matèria pressupostària que és del 2%, per tant nosaltres hi estem
d’acord, sempre i quan aquest augment s’hagi parlat amb el comité d’empresa del nostre Ajuntament.
Entenem que aquesta massa salarial, es valora en termes d'homogeneïtat, i que el departament de
RRHH ja farà els calculs a cada persona ja que s’ha de valorar l’antiguitat, triennis, nous conceptes i
aquest 1,99% será variable a cada persona. Però en conjunt será 1,99%.”
El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifesta: “ Aquest expedient no té cap
transcendència sobre el que han de cobrar o no els treballadors i treballadores de l’Ajuntament aquest
2020. Es tracta només d’informar, preceptivament per llei, que l’Ajuntament està complint amb la legalitat i
que no es passa de pressupost en sous més enllà del que permet la llei. La proposta és d’un 1’99%
d’increment, quan el límit és el 1,99%.
Tanmateix farem una abstenció a aquest punt, ja que tot i tractar-se d’un formalisme, l’Interventor ha fet
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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, amb l’abstenció de quatre membres
(2 de JxCaT, 1 d’ERC i 1 del PP) i amb el vot en contra de dos membres (1 de la FIC i 1 de la CUP),
ACORDA:

ACTA DEL PLE

Al que li contesta l´Alcalde: «Una eina fonamental per afrontar qualsevol crisi és tenir un coixí econòmic i
per tant un superàvit, que és molt important, cosa que s’està aconseguint a base de molts esforços. Per
tant, disposar en vuit anys d’un superàvit de més de nou milions d’euros és una quantitat que no totes les
administracions locals disposen. Així doncs, amb aquest romanent es pot afrontar qualsevol repte. No
sabem quin any es tancarà la central nuclear, però aquestes indústries no es tanquen d’avui per demà,
sinó que hi ha un procés gradual de varis anys. Allò més important per nosaltres és disposar de recursos
propis, disposar de recursos endògens, perquè no vindrà ningú a salvar-nos»

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant:
«És un protocol que l’Ajuntament ha de fer per preveure a 3 anys vista i ho ha de notificar al Estado,
conforme compliran totes les previsions i limitacions. La data límit per informar era el 15 de març. O sigui,
que l’equip de Govern va tard presentant aquest Pla.
A més, mirada i llegida la memòria, l’Alcalde es limita a complir l’expedient com si no passés res. No es té
en compte cap dels reptes socials i econòmics als que ens estem enfrontant, ni per tancament anticipat
de la central nuclear ni per derivada de la crisi social i econòmica que tenim aquí.
Es demostra una vegada més la manca de diàleg amb l’oposició i amb els agents socials i econòmics del
municipi, per encarar els reptes que tenim com a municipi i com a societat.»

constar una sèrie d’anomalies i tampoc estem d’acord amb l’estructura i la distribució d’aquesta massa
salarial, començant per la de l’equip de Govern que a l’inici de legislatura es va adjudicar, gràcies a
l’abstenció del JxCAT, una pujada de sous del 16%, quan l’IPC havia pujat només un 0,4% respecte l’any
anterior, i cobrant 28.500€ de mitjana, el doble que la renda mitjana de la població del municipi (14.300€)
Intervé l’Alcalde manifestant: “Per aclarir aquest tema, es tracta, per exemple, que si l’any passat es va
destinar 100€ de la massa salarial aquest any en seran 102€, això no vol dir que es reparteixi internament
i que s’augmentin els diferents complements del sou, sinó que es parla del total de la massa salarial, el
comput total de la despesa dels treballadors laborals.En aquest punt no entren els funcionaris ni tampoc
els regidors/es”
De conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases del Règim Local, i 168.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER.- Donar compte d’ aquest acord al Departament d’ Intervenció i al de Recursos humans de l
´Ajuntament.
14.Expedient 809/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix de la modificació de crèdit 2/2020,
crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Favorable

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

El Regidor Frederic Escoda explica que es tracta d’un crèdit extraordinari on es modifiquen partides
diverses. Degut a un problema informàtic algunes partides, sobretot cultura i ensenyament van quedar
sense quantitat. També s´han incorporat 330.000€ per ajuts al comerç i empresaris locals.
Vista la documentació obrant a l'expedient (proposta del Regidor, memòria de l'Alcaldia i altres).
Vist l´informe de l´Interventor municipal del següent contingut
1. IDENTIFICACIÓ

1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: president de la corporació
1.2. Caràcter: preceptiu
1.3. Títol: modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant expedient de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit.
1.4. Número: 2/2020
2. ANTECEDENTS
2.1. Davant la necessitat d’atendre les despeses derivades fonamentalment de despesa inclosa a
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit (Exp. 461/2020), d’aplicacions inexistents que es
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SEGON. Publicar la massa salarial a la seu electrònica de la corporació i en el Butlletí Oficial de la
Província en el termini de 20 dies».

ACTA DEL PLE

PRIMER.Aprovar massa salarial del personal laboral del sector públic local de l'Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant per a l'exercici 2020 que ascendeix a 3.305.923,65 euros, sent de 3.058.905,66
euros la quantitat corresponent al personal laboral fix i de 247.017,99 euros la quantitat corresponent al
personal laboral temporal.

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 6 d’abril de 2020.
L’Ajuntament Ple, amb el vot favorable de nou membres (6 del PSC, 2 de JxCaT i 1 de C’s) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb quatre
abstencions (1 de la FIC, 1 d’ ERC, 1 de la CUP i un del PP) i ACORDA

preveu siguin necessàries en matèria d’Ensenyament, Cultura, Turisme o Benestar Social, així com de
Subvencions associades a l’estat d’alarma que estem patint com a conseqüència del virus Covid-19 i la
seva afectació vers les empreses amb seu al nostre municipi, per les quals la consignació pressupostària
no es ampliable, caldrà tramitar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, amb subjecció a
les disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les possibilitats previstes a l’article
177.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
2.2. La Regidoria d’Hisenda, en la mateixa data, ha proposat els imports de les despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per les quals no existeix crèdit suficient i
no pot ser objecte d’implicació.

Org

Prog

Econo
m

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT
DEFINITIU
PREVI

31

912

23300

69.000,00 €

20

432

22700

ASSISTÈNCI
A
ÓRGANS
COLEGIATS
SERVEI
NETEJA
ALTRES
DESPESES
INVERSIÓ
MOBILIARI

20
16

16
16
16
16
16

16

432
311

170
170
170
171
171

171

22699
62500

21300
22199
22699
21400
22111

22199

ÚTILS
I
EINES
ALTRES
SUBMINISTR
AMENTS
ALTRES
DESPESES
ARRANJAME
NT
VEHICLES
SUBMINISTR
AMENT
PRODUCTES
JARDINERIA
ALTRES
SUBMINISTR
AMENTS

IMPORT
SUPLEMENT/
C.EXTRAORD
INARI
13.000,00 €

10.000,00 €

CRÈDIT
DFINITIU
POSTERIOR
82.000,00 €

14.0

24.000

00,00 €

,00 €

66,84 €

,84 €

1.500,00 €

1.566
1.8

- €

20,00 €

1.500,00

1.820
,00 €

1

1.611,

€

11,32 €

32 €

- €

49,50 €

9,50 €

2.250,00 €
1
6.000,00 €

97,38 €
09,53 €

,53 €

8.000,00 €

77,93 €

,93 €

- €

29,17 €

9,17 €

4
4

2.747
,38 €

5

16.509
8.077

2
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Consta a l’expedient, quadre adjunt a on s’especifica els Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit
integrants de la present modificació, així com el finançament proposat, provinent tant de baixes en
aplicacions pressupostàries preexistents, com de la distribució del superàvit obtingut a la Liquidació del
Pressupost 2019:

ACTA DEL PLE

A) Despeses que cal finançar i Proposta de Finançament:

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

2.1. Davant la necessitat d’atendre les despeses derivades fonamentalment de despesa corrent que
provenen d’aplicacions pressupostàries inexistents o pràcticament esgotades per haver exhaurit el crèdit
assignat o que el seu crèdit ha estat esgotat com a conseqüència de la vinculació jurídica aprovada a les
bases d’execució del pressupost 2020, per les quals la consignació pressupostària no es ampliable,
caldrà tramitar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, amb subjecció a les disposicions
vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les possibilitats previstes a l’article 177.4 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

16

16
16
16
16
16
15
15
15
15

15
15
15
15
15

15
15
15

16

1621
1621

1622
1623
312
312
312
320
320
323
323

323
326
326
326
326

326
326
326

326

21000
22700
22799

21300
22700
21900
22602
22700
22000
22699
21200
22799

62300
22000
22602
22609
22799

62300
62500
62600

48004

TREBALLS
D'EMPRESES
I
PROFESION
ALS
ARRANJAME
NT CAMINS
RECOLLIDA
RESIDUS
TREBALLS
D'EMPRESES
I
PROFESION
ALS
ÚTILS
I
EINES
TRACTAMEN
T RESIDUS
MANTENIME
NT DEAS
PUBLICITAT I
PUBLICACIO
NS
SERVEI
NEJETA
MATERIAL
D'OFICINA
ALTRES
SUBMINISTR
AMENTS
MANTENIME
NT EDIFICIS
TREBALL
EMPRESES I
PROFESION
ALS
INVERSIONS
MATERIAL
D'OFICINA
PUBLICITAT I
PUBLICACIO
NS
ACTIVITATS
TREBALL
EMPRESES I
PROFESION
ALS
INVERSIO
LLIBRES
INVERSIÓ
MOBILIARI
INVERSIÓ
EQUIPS
INFORMÀTIC
S
AMPA
VANDELLÒS

194
.693,00 €

4
0.000,00 €
390
.000,00 €
7
0.000,00 €

8.6
04,41 €

203.297,
41 €

3
20,65 €

40.320
,65 €

31.9
24,87 €

421.924,
87 €

4

70.467

67,50 €

,50 €

1.000,00 €
150
.000,00 €

14,67 €

,67 €

3.000,00 €

50,00 €

2.000,00 €

50,00 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

,00 €

- €

61,08 €

1,08 €

- €

42,37 €

- €

40,01 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

- €

55,10 €

3
5.000,00 €

01,42 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

1.014
11.5
12,46 €

161.512,
46 €

8

3.850
,00 €

1.5

3.550
,00 €

20.3

20.300
,00 €

1.5

1.500
6

25.7

25.742
,37 €

2.3

2.340
,01 €

50.0

50.000
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16

454

22799

,00 €
1.5

1.500
,00 €

1.0

1.000
,00 €

15.8

15.855
,10 €

2

35.201
,42 €

25.0

25.000
,00 €

3.0

3.000
,00 €

3.0

3.000
,00 €

5.0

5.000
,00 €
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16

171

ACTA DEL PLE

16

14
14
14
14
14
14
14

14
14

14

14
14

14
14
14

14
14
14

323
330
334
334
334
334
333
333

333
333

333

333
333

336
330
330

3321
3321
3321

48006

22700
22699
22602
20900
22609
22706
22700
22799

21200
21300

21600

62300
62301

62700
22000
62600

20900
21200
21600

AMPA
INS
BERENGUER

AMPA
LLASTRES
(ESCOLA
MESTRAL)
SERVEI
NETEJA
ALTRES
DESPESES
PUBLICITAT I
PUBLICACIO
NS
CANON
SGAE
ACTIVITATS
ESTUDIS
I
TREBALLS
TÈCNICS
SERVEI
NETEJA
TREBALLS
D'EMPRESES
I
PROFESION
ALS
MANTENIME
NT EDIFICIS
(ascensors)
MANTENIME
NT
INSTRUMEN
TS
MANTENIME
NT EQUIPS
INFORMÀTIC
S
INVERSIÓ
INSTRUMEN
TS
INVERSIÓ
EQUIPS
AUDIOVISUA
LS
INVERSIÓ
ILLOT
DEL
TORN
MATERIAL
D'OFICINA
INVERSIÓ
EQUIPS
INFORMÀTIC
S
CANON
CEDRO
MANTENIME
NT EDIFICIS
MANTENIME
NT EQUIPS

6.0
- €

00,00 €

- €

00,00 €

105
.000,00 €

00,00 €

- €

77,09 €

- €

34,82 €

- €

00,00 €

6.000
,00 €

7.0

7.000
,00 €

4.2

109.200,
00 €

2

277
,09 €

25.5

25.534
,82 €

2.0
146
.000,00 €
1
0.000,00 €

2.000
,00 €

2.5
66,44 €

148.566,
44 €

12.8
65,38 €

8
8.500,00 €

30,85 €

- €

68,91 €

- €

32,74 €

- €

00,00 €

- €

83,01 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

22.865
,38 €

18.7

107.230,
85 €

9

968
,91 €

41.6

41.632
,74 €

1.0

1.000
,00 €

3.8

3.883
,01 €

10.0

10.000
,00 €

3.0

3.000
,00 €

34.0

34.000
,00 €

1.5

1.500
,00 €

2.0

2.000
,00 €

1.0

1.000
,00 €

12.0

12.000
,00 €

2.5

2.500
,00 €
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326

48005
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16

326

ACTA DEL PLE

16

14
14
14

14
14

31
31

10
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20

17

3321
3321
3321
3321

3322
3322

920
920

920
165
450
450
920
338
338
338
338
338
338

337

22104
22602
22609
62500
62600

22111
22799

22706
22799

22601
21000
21300
22699
21200
22602
48001
22199
22601
22609
22799

22602

PUBLICITAT I
PUBLICACIO
NS
ACTIVITATS
INVERSIÓ
MOBILIARI
INVERSIÓ
EQUIPS
INFORMÀTIC
S
MATERIAL
ARXIU
TREBALL
EMPRESES I
PROFESION
ALS
ESTUDIS
I
TREBALLS
TÈCNICS
TREBALLS
D'EMPRESES
I
PROFESION
ALS
ATENCIONS
PROTOCOLÀ
RIES
MANTENIME
NT
ÚTILS
I
EINES
ALTRES
DESPESES
MANTENIME
NT EDIFICIS
PUBLICITAT I
PUBLICACIO
NS
SUBVENCIÓ
CCERV
ALTRES
SUBMINISTR
AMENTS
ATENCIONS
PROTOCOLÀ
RIES
FESTES
POPULARS
TREBALLS
D'EMPRESES
I
PROFESION
ALS
PUBLICITAT I
PUBLICACIO

1.0

1.000

- €

00,00 €

,00 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

- €

13,05 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

- €

00,00 €

4.235,00 €

08,25 €

1
3.100,00 €

50,28 €

,28 €

3
4.000,00 €

52,80 €

,80 €

5

500
,00 €

1.0

1.000
,00 €

9.3

9.300
,00 €

16.4

16.413
,05 €

1.0

1.000
,00 €

1.0

1.000
,00 €

2.0

2.000
,00 €

2.2

115
.750,00 €
4
5.000,00 €

6.443
,25 €

1.0

14.150

34.052
1
40,36 €

115.890,
36 €

8

45.807

07,14 €

,14 €

2.000,00 €
6
4.000,00 €

21,88 €

,88 €

5.200,00 €

19,33 €

4
5.000,00 €

30,00 €

7.000,00 €

32,98 €

1.500,00 €

97,00 €

222
.000,00 €

57,58 €

3.500,00 €

03,95 €

3.000,00 €

50,00 €

2.021
1
96,26 €

64.196
,26 €

1.3

6.519
,33 €

36.5

81.530
,00 €

6

7.632
,98 €

2

1.797
,00 €

1.8

223.857,
58 €

1.2

4.703
,95 €

1.2

4.250
,00 €
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3321

22000
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14

3321

ACTA DEL PLE

14

INFORMÀTIC
S
MATERIAL
D'OFICINA
VESTUARI

12
12
12
21

21
21

21
21
22
22

231
231
231
231
920

920
920

4311
4311
241
241

22199
22609
22199
22700
47200
21600

22002
62600

22699
22609
47000
47001

NS
MATERIAL
D'OFICINA
ALTRES
SUBMINISTR
AMENTS
ACTIVITATS
ALTRES
SUBMINISTR
AMENTS
SERVEI
NETEJA
SUBVENCIÓ
SERVEI DE
PODOLOGIA
MANTENIME
NT EQUIPS
INFORMÀTIC
S
MATERIAL
INFORMÀTIC
INVERSIÓ
EQUIPS
INFORMÀTIC
S
ALTRES
DESPESES
ACTIVITATS
AJUTS
CONTRACTA
C PERSONAL
AJUTS NOVA
EMPRESA
CONTRACT.

1
500,00 €

47,49 €

- €

46,91 €

- €

00,00 €

1.500,00 €

26,70 €

6.000,00 €

51,38 €

- €

00,00 €

9
5.000,00 €

68,00 €

647
,49 €

1.0

1.046
,91 €

2.0

2.000
,00 €

3

1.826
,70 €

2

6.251
,38 €

1.7

3
4.000,00 €
4
0.000,00 €

1.700
,00 €

9

95.968
,00 €

2.3
83,76 €

36.383
,76 €

1.1

41.147

47,20 €

,20 €

- €

57,75 €

7,75 €

2
0.000,00 €
2
0.000,00 €

92,81 €
220.000,00 €

5
5

20.592
,81 €
240.000,
00 €

115.000,00 €
4.000,00 €
TOTALS

119.000,
00 €

857.968,31 €

Despeses:
Total Modificació de Crèdit: 857.968,31 euros
Total Crèdits Extraordinaris: 347.511,51 euros
Total Suplements de Crèdit: 510.456,80 euros
Finançament:
Baixes d’Aplicacions Pressupostàries Preexistents: 274.102,02 euros
Romanent de Tresoreria per a despeses generals : 583.866,29 euros

FINANÇAMENT:

71.336,02 €

41/165/63201

71.368,15 €

41/165/63202

111.577,85 €

40/165/63203

5.000,00 €

16/326/48000

6.000,00 €

16/326/48000

7.000,00 €

16/326/48000

1.820,00 €

16/163/22700
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132

22000
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32

337

ACTA DEL PLE

17

BAIXES
APLICACIONS :
ROMANENT
TRESORERIA :
TOTAL

ALTRES

274.102,02 €

DE

583.866,29 €
857.968,31 €

3. FONAMENTS DE DRET
3.1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a 182 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), i als articles 34 a 48 del Reial decret 500/1990.
3.2. El regidor d’Hisenda, en la seva proposta, justifica que s’han de realitzar despeses que no es poden
ajornar fins a l'exercici següent i que en el pressupost de la corporació no hi ha crèdit suficient, per la qual
cosa s’ha de tramitar l’expedient de concessió de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.

3.6. L’aprovació d’aquest expedient es competència del Ple de la corporació i hi són d’aplicació les
mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes en l’article 169 del TRLRHL.
3.7. El resum per capítols del pressupost consolidat vigent, amb les modificacions pressupostàries en
tràmit que afecten al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, es el següent:
CONSOLIDAT

PRESSUPOST D'INGRESSOS

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

12.486.210,16 €
150.000,00 €
2.302.901,83 €
2.863.401,55 €
162.110,09 €
0,00 €
353.307,28 €
2.806.951,67 €
0,00 €
TOTAL

21.124.882,58 €

CONSOLIDAT
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

PRESSUPOST DE DESPESES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

7.551.730,38 €
7.359.636,40 €
18.181,60 €
2.562.686,06 €
0,00 €
3.518.950,81 €
3.200,00 €
25.000,00 €
85.497,33 €
TOTAL

21.124.882,58 €

A aquests efectes, cal fer referència a que el pressupost consolidat del sector públic de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es mostra equilibrat amb un import de 21.124.882,58 euros tant al
pressupost d’ingressos com de despeses, i formalment anivellat, amb un import de 386.891,86 € per
quant:

anivellament
Ajuntament

240.711,99 €

P.M. Llar d'Infants

-9.704,40 €

P.M. Escola de Música

3.432,47 €

P.M. Mitjans Comunicació

9.501,80 €

IDETSA

142.950,00 €

consolidat

386.891,86 €
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3.5. A l'expedient s'ha d'acreditar que els ingressos previstos en el pressupost s'han fet amb normalitat,
tret d'aquells que tinguin caràcter finalista.

ACTA DEL PLE

3.4. El finançament dels suplements de crèdit o crèdit extraordinaris es pot fer a càrrec del romanent
líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
Excepcionalment, amb operacions de crèdit amb les limitacions que estableix l’article 177.5 del TRLRHL.

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

3.3. A l'expedient s'hi ha d'especificar la partida pressupostària concreta que s'ha d'incrementar i el mitjà
o recurs que ha de finançar l'augment proposat.

4. CONCLUSIÓ
S’ha comprovat el compliment de la normativa que regula aquesta modificació de crèdit i s’informa
favorablement sobre l’expedient de modificació de crèdit, tot i fent referència a que, el Pressupost
Municipal, corresponent a l’anualitat 2020, incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit, es presenta
anivellat pel que respecta a l’estalvi corrent i formalment equilibrat, a expenses del càlcul del paràmetre
de l’estabilitat pressupostària amb els ajustos corresponents que siguin objecte d’aplicació.
Altrament, el finançament proposat es pot utilitzar per als suplements de crèdit i pel crèdit extraordinaris
del pressupost de la corporació, atès que provenen de baixes d’aplicacions pressupostàries preexistents,
juntament amb romanent de tresoreria provinent de la liquidació del pressupost del 2019.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant a 1 d’ abril de 2020

En aquesta modificació de crèdit també entren Subvencions associades a l’estat d’alarma que estem
patint com a conseqüència del virus Covid-19 i la seva afectació vers les empreses amb seu al nostre
municipi, i per tant es necessita aquesta aprovació de modificació de crèdit , crèdit extraordinari i
suplement de crèdit per a poder-se donar.
Per tant no será JxC amb aquesta crisi sanitària, económica i social qui dificulti subvencions als nostres
veIns i veInes. Per tant hi votarem a favor malgrat que no estem d’acord amb els errors de càlcul de les
regidories abans esmentades.
Recomanem a la corporació la reducció de la despesa corrent i de capital per tal que, a la liquidació del
Pressupost 2020, es retorni a una situació de Capacitat de Finançament i compliment de la Regla de la
Despesa, ja que si no és així s’haurà d’aprovar un nou Pla Econòmic i Financer.”
El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifest: “Un expedient que demostra la
inoperància, el funambulisme, i la improvització constant de l’equip de Govern. Just portem tres mesos
des de l’aprovació del Pressupost 2020 que l’equip de Govern ja porta al Ple el primer expedient de
modificació de crèdit. I ho fa, primer; per atendre despeses de 2019 tramitades incorrectament (tal com
hem comentat en un punt anterior; i segon, per cobrir despeses de diferents departaments que no van
tenir en compte en tancar ràpid, corrents i sense cap mena de diàleg, els pressupostos 2020. I a sobre,
per dissimular, en aquesta modificació de crèdit hi colen les despeses vinculades a les subvencions
associades a l’estat d’alarma.a:
La Regidora Núria Ortiz del grup municipal del PSC manifesta:Be, en aquestes modificacions hi ha una
errada des dels departaments de cultura i ensenyament, només informar que va ser una errada
informàtica, no va ser una errada de una mala planificació dels tècnics del departament i ho volia
comentar”.

Per últim, el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifesta: “Incorporar C’s al Govern
era per això, per passar el rodillo per sobre de més de la meitat de població del municipi a la qual

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT i diu: “Una modificació que es
demana bàsicament per despeses i errors de càlcul derivats fonamentalment d’Ensenyament, Cultura,
Turisme o Benestar Social. Fet que un cop més demostra la poca rigiorositat d’aquest equip de Govern.
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Intervé la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d’ ERC manifestant: “En aquesta modificació
de crèdit s´inclouen tres partides, que a la nostra manera d´entendre s´haguessin hagut de presentar per
separat. Estem totalment d´acord, com no pot ser d´una altra manera, en la partida necessària per tal de
tirar endavant els ajuts que s´oferiran des del nostrenajuntament a autònoms i les subvencions a les
empreses per a la contractació de treballadors en atur i per això el nostre vot ha estat a favor; tanmateix
no estem d´acord en les altres dos partides que inclouen modificacions pressupostàries dins d´un
pressupost al qual vam votar en contra i ja vam argumentar sobradament els motius en el seu
moment. Però davant la situació d´excepcionalitat que estan patint els autònoms i les empreses votarem
a favor”

ACTA DEL PLE

L’Interventor"

representem, encara a dia d’avui i mal els pesi a l’equip de Govern, els grups de l’oposició.”
Atès el que disposa l'article 177 i per remissió a l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 6 d’abril de 2020.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable d’onze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 d´ERC, 1 del PP)
que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l´abstenció
del membre de la FIC i amb el vot en contra del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit 2/2020 del pressupost municipal segons desglòs
referenciat.

15.-Expedient 643/2020. Donar compte de l'expedient de la liquidació del Pressupost de
l'Ajuntament, dels Patronats i de les dues Societats Idetsa I LLastres de l'exercici 2019. Donar
compte de l'informe de l'Interventor envers les resolucions contràries a objeccions d'intervenció i
anomalies d'ingressos
Per l'Interventor es fa una breu explicació d'aquest punt.
Es dóna compre del Decret d’aprovació de la liquidació, de data 5 de març de 2020 núm 180 que
literalment reça:

ACTA DEL PLE

Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients al Departament de serveis econòmics.
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Segon.- Sotmetre a informació pública l'esmentada aprovació inicial pel termini de 15 dies hàbils a partir
de l'endemà de la seva inserció edictal al Butlletí oficial de la província de Tarragona, així com als taulers
d´edictes de la Corproació. Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació s
´entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord procedint-se a la seva publicació
íntegra de l´expedient i la remissió a la Delegació territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i a
la Delegació d´Hisenda de Tarragona.

Exp. 643/2020
Vist que amb data 17 de febrer de 2020, es va incoar procediment per aprovar la liquidació del Pressupost
de l'exercici 2019.
Vist que amb data 27 de febrer de 2020, va ser emès informe d'Intervenció, de conformitat amb l'article
191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Vist que amb data 28 de febrer de 2020, es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu
d'Estabilitat Pressupostària i de la Regla de Despesa.
Vist que amb data 3 de març de 2020, es va emetre informe-proposta per part de la Secretaria d'aquest
Ajuntament.
De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret 500/1990, sobre matèria
pressupostària.
Vist l’exposat, HE RESOLT
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2019
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«Assumpte: Aprovació de la Liquidació del Pressupost (Any 2019)

Segon. - Donar trasllat a Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d'acord amb quant
estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
Tercer. Ordenar la remissió de còpia d'aquesta Liquidació als òrgans competents, tant de la Delegació
d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això abans de concloure el mes de març de l'exercici següent
al qual correspongui.
Quart. Donat que la liquidació pressupostària se situa en superàvit, de conformitat amb l'article 32 Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, procedir a calcular el
destí del mateix dit superàvit a reduir l'endeutament net»
Al mateix temps es dóna compte de l’informe de l’Interventor 201-2020 en relació les resolucions
contràries a objeccions d’Intervenció i anomalies d’ingressos

Favorable

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

2,

Pel Regidor Frederic Escoda es presenten les noves tarifes pel subministrament d’aigua potable que
presenta Comaigua SL, com a novetat es crea una tarifa social al 50% en el consum mínim i un 25% en
el segon tram. També hi ha una tarifa per fuites que regularà els imports a cobrar en cas d’una fuita amb
un consum excesiu. L’import de l’augment és del 1,66%, que és un import de 0,41€ per trimestre (1,60€
l’any)
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC: En l´informe que fa COMAIGUA
s’explicita que en l´últim estudi redactat al 2011 resultava un increment del 29.63% però que l´Ajuntament
va decidir aplicar només un 3% els anys 2012 i 2013 i compensar a COMAIGUA pel dèficit del servei. En
el 2016 es fa una revisió de tarifes amb un increment del 18%. El que voldríem saber és si a partir del
2016 ja no es va compensar a COMAIGUA? En les comissions vam entendre que l´increment per als
usuaris serà d´un 0.78% però en l´informe hi consta un 1.65%.
Aquestes propostes de tarifa social, tarifa de fuites i tarifa municipal les recomana l´estudi, no?
Al que li respon el Regidor Frederic Escoda que no es van compensar a Comaigua.
També intervé l’ Alcalde fent la següent explicació:”Bàsicament la proposta que hi havia en el contracte
amb Secomsa Aigües/Comaigua era incrementar el preu de l’aigua, cosa que l’Ajuntament no va voler
aplicar i a canvi l’Ajuntament va renunciar a una compensació i, per això, els preus no es van
incrementar. Ara el que fan és una actualització.
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant:
“Ens semblen correctes les mesures per regular l’aigua, tant la tarifa social com la de fuites.”
Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant:
«A la sol·licitud que envia COMAIGUA s’esmenta “Que l'últim estudi de tarifes autoritzat per la Comissió
de Preus de Catalunya (Exp. A-84/11) es va redactar el mes d'agost de 2011 resultant un increment del
29,63%, però l'Ajuntament va decidir aplicar només un increment del 3% els anys 2012 i 2013
respectivament i compensar a COMAIGUA pel dèficit del Servei.”
Nosaltres defensem un model de gestió 100% pública i directa del servei de subministrament de l’aigua,
perquè és més econòmic, més democràtic, i més just socialment. Per què hem de demanar permís i
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16.-Expedient 999/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de les tarifes del servei de
subministrament d'aigua potable al Municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant que presenta
Comaigua SL.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

L’Alcalde manifesta: “Tal com es va comentar a les Comissions, creiem que hi ha dues dades importants.
Primer la importància d’aquest romanent de crèdit de nou milions nou-cents dinou mil d’euros i l’altra el
deute viu sobre els avals del desplegament de la fibra òptica per part d’Idetsa, a banda esmentar que
actualment es compleix la regla de la despesa i per tant tenim un ajuntament sanejat. “

acordar amb tercers tarifes socials, quan si gestionéssim l’aigua directament nosaltres podríem decidir els
preus per renda? Per què el 49% dels beneficis empresarials se’ls ha de quedar Sorea-La Caixa.
Però, per sobre de tot, tal com exposarem al següent punt, nosaltres defensem un debat polític obert
sobre quin ha de ser el model de gestió de l’aigua en el context d’una crisi social i econòmica com la que
començarem a patir els propers mesos.
I, entenem, que aquest expedient ha estat portat d’esquenes a la majoria social del municipi, començant
pels grups de l’oposició representats en aquest consistori. Un exemple més de la manera de fer poc
transparent de l’equip de Govern.»
Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 6 d’abril de 2020.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de deu vots (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de C’s i 1 del PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l’abstenció del
membre d’ERC i amb el vot en contra de dos membres (1 de la FIC i 1 de la CUP), ACORDA:
Primer.- Aprovar les tarifes presentades per Comaigua SL pel servei de subministrament d’aigua
potable al Municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Segon.- Comunicar aquest acord a Comaigua SL.

8,

Vista la proposta d’acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:
Des del nostre grup sempre hem defensat que els serveis municipals, especialment aquells més
essencials, han de ser gestionats públicament i de manera directa per part del municipi.
Entenem que d'aquesta manera, a part de garantir‐ne la universalitat d'accés i la possibilitat d’una
tarificació progressiva en funció de la renda, els beneficis de l'activitat poden repercutir en la totalitat de la
població, alhora que es millora el control sobre les condicions laborals dels treballadors.
L’aigua és un element indispensable per la població i els ecosistemes. Una necessitat bàsica que ha de
ser gestionada sota criteris dels béns comuns.
Els beneficis generats de la seva gestió s’han d’invertir a fer més eficient la distribució, retornar al medi
una aigua amb la millor qualitat possible, així com garantir els cabals ambientals de les conques i la
integritat dels ecosistemes. L'aigua és, a més, un dret humà reconegut per les Nacions Unides en la seva
resolució 64/92 aprovada el 28 de juliol de l'any 2010, i que diu textualment que «l’accés a l’aigua potable i
al sanejament és un dret humà essencial per a gaudir plenament de la vida i de tots els drets humans».
Però a casa nostra hem perdut el control del seu cicle, amb un model mercantil que ha convertit l'accés i
el sanejament de l'aigua en un procés que beneficia unes empreses en detriment del medi i la seva
població. En sessió plenària celebrada el 23 de desembre de 2009, l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant amb els vots favorables de CiU, PSC i ERC, i el vot en contra de l’Entesa-FIC, va
acordar la delegació a favor del Consell Comarcal del Baix Camp de la gestió del servei d’abastament
d’aigua i del manteniment del clavegueram, així com l’aprovació d’un conveni on es concreta i detalla la
prestació d’aquest servei.
La vigència del conveni és de l’1 de gener de 2010 fins el 31 de gener de 2035. El Consell Comarcal des
de l’inici de l’execució del conveni presta el servei a partir de l’empresa mixta COMAIGUA SL, participada
en un 51% pel propi Consell Comarcal del Baix Camp i en un 49% de Sorea.
Avui a Catalunya, només un 20% dels municipis gestionen l'aigua directament, sense externalitzar‐la.
No obstant això, els darrers anys diversos ajuntaments n'han recuperat el control directe, en paral·lel a la
tendència remunicipalitzadora de l'aigua a nivell mundial: En l'informe de 2014 del Transnational Institute
(TNI) i la Public Service International Resarch Unit (PSIRU) es tenien registrats 180 casos de
remunicipalització de l'aigua, i a dia d'avui ja hem superat els 234 casos.
Entre ells, ciutats tan rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín, La Paz, etc.
Aquestes experiències, com algunes que tenim a Catalunya (Mataró, Manresa, Parets, Montornès, Arenys
de Munt, etc) deixen clar que es pot gestionar amb èxit el servei de l'aigua incorporant criteris de
transparència, eficiència, sostenibilitat, participació i proximitat.
Aquesta tendència s'explica perquè aquesta gestió no mercantil permet que es duguin a terme inversions
que el sector privat no posa en marxa i, en alguns casos, una reducció de la tarifa pagada pels usuaris,
com el cas de París, on la gestió pública va reduir un 8% el rebut.
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Tipus de votació: Ordinària
A favor: 3, En contra:
Abstencions: 2, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Desfavorable

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

17.-Expedient 1225/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP per a l'estudi de la municipalització de la gestió de l'aigua

La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifesta:”Nosaltres trobem que la
gestió de Comaigua és correcta i al mateix temps veiem bé fer un estudi d’aquesta gestió, per tant ens
abstenim.”
Per últim el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP : “No és un debat estèril, com diu
l’alcalde, poder tenir informació sobre la comparativa entre gestió pública o privada. I no s’ha de confondre
la mancomunació amb la privatització dels serveis bàsics. I en aquest cas, hi ha una empresa Sorea-La
Caixa que es queda el 49% dels beneficis.
Per això hi ha les comissions, per exposar propostes.»
La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifesta: «Votarè No a la moció, perquè així la
tornaràs a presentar i la podrem treballar entre tots els grups polítics»
Atès el dictamen emès per la Comissió informativa municipal de serveis interns del 6 d’abril de 2020.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C’S i 1 del PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l’abstenció de dos
membres (de JxCaT) i amb el vot favorable de tres membres (1 de la FIC, 1 d’ERC i 1 de la CUP),
ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d’acord referenciada i que presenta el grup municipal de la CUP

18.-Expedient 1070/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la designació del Regidor Tomàs

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC fent la seva explicació de vot: “El
nostre grup hi votarà a favor perquè ens sembla bé que es pugui fer una comissió d´estudi. Us agrairíem
que quan penseu en aquest tipus de mocions es puguéssin transaccionar amb més temps.”
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Per l’Alcalde es fa la següent explicació:”El servei d’aigua és un dels elements essencials de la nostra
societat i, per tant, el conjunt de la ciutadania vol que es presti en les millors condicions. Avui en dia es
tendeix a mancomunar serveis, sobre tot els municipis petits i mitjans per tenir plusvàlues com són els
tècnics especialitzats que tenen major coneixement i són més eficaços. Només esmentar que allò
important és que el servei es presti amb qualitat. Cal remarcar que els nostres preus són molt competitius
si els comparem amb altres municipis estem per sota del consum mitjà per habitant. La nostra feina és fer
pedagogia en el sentit que l’aigua és un bé escàs, que s’ha d’utilitzar de la millor manera possible i
entendre que la gestió de l’aigua i les seves infraestructures no és una tasca tan fàcil com pugui semblar i,
sobre tot ,per un municipi de la nostra dimensió.”

ACTA DEL PLE

Cal tenir en compte que dels 50 municipis catalans on és més barata l’aigua, en 48 la gestió és pública
(amb un preu mitjà de 0,7474€/m3). Per contra, en els 50 municipis catalans amb l’aigua més cara, en 44
la gestió és privada (amb un preu mitjà de 1,1363€/m3).
A més, el nostre Ajuntament pel fet de tenir externalitzada la gestió de l’aigua ha de pagar a l’empresa
prestadora del servei quan hi ha excessos en el consum. En concret, segons les darreres dades
disponibles facilitades, el 2018 l’Ajuntament va pagar a COMAIGUA un total de 110.728,10€, amb un
promig de gairebé 90.000€ anuals entre 2015 i 2018.
Recuperar la gestió directa i pública de l’aigua permetria una major flexibilitat per a l’aplicació de
polítiques socials progressives en el preu de l’aigua, una major resiliència en casos d’emergència, un
abaratiment dels costos de l’aigua, i un millor control sobre les condicions laborals de les treballadores, a
més d’un estalvi anual considerable per a les arques municipals.
Per tots aquests motius, presentem la següent PROPOSTA D’ACORD El Ple de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:
1. En el termini màxim de 6 mesos crear una comissió d'estudi de la municipalització de la gestió del
servei de l'aigua.
2. Que la comissió d’estudi presenti els resultats en el termini de 6 mesos des de la seva constitució.
3. L’objectiu de la comissió d’estudi són, entre altres
: a. Determinar els costos de cancel·lació anticipada d’acord al punt 7 del conveni signat entre
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el Consell Comarcal del Baix Camp en data 22 de març
de 2010.
b. Comparar el cost entre la gestió privada actual i una gestió pública.
c. Proposar una eventual estructura de gestió pública i directa de l’aigua.
d. Proposar una eventual tarificació social del preu de l’aigua en funció de la renda. “

Diaz Crucera a la Junta Local de Seguretat i coordinador municipal d'emergència i aprovar canvis
dels membres del CECOPAL
Favorable

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

2,

L’ Alcalde dóna explica el motiu de la Resolució de l’Alcaldia d’11 de març, amb la incorporació del
Regidor Tomàs Diaz Crucera a l’equip de govern del següent contingut:

Coordinadora Municipal Emergència: regidor delegat de Protecció Civil: Tomàs Díaz Crucera
-Substitut: sergent, Sergi Navarro Lleixà
-Substituta: regidora, Assumpció Castellví Auví
Cap de servei d’ordre: sots-inspector, Jordi Jiménez Gallego
-Substitut: caporal, Josep Sanabra Ramos
-Substitut: caporal, Miguel Sánchez Margalef
Cap del grup local logístic i d’acollida: regidor, Frederic Escoda Gil
-Substitut: J. Ramon Arrufat Escoda
-Substituta: regidora, Elídia López Redondo
Cap del gabinet d’informació: regidora, Núria Ortiz Sánchez
-Substituta: Beatriz Higueras López
-Substituta: regidora, Lupe Capella Castellví
-Substituta: regidora, Esmeralda Saladié Barroso
Representant municipal al Consell Assessor: regidor, Diego García Vera
-Substituta: regidora, Belen Lavilla Vidal
-Substitut: regidor, Sergi Saladié Gil.
Cap del servei d’avisos a la població: regidora, M. José Gómez Fernández
-Substitut: Jaume Castellví Margalef
-Substituta: regidora, Sílvia Pujol García
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant:
“JxC amb el cor votariem que NO però ens abstenim, perquè entenem que l’organigrama hi ha de ser.
Si ens hi fixem en l’organigrama de MEMBRES DEL CECOPAL hi som tots els membres de la
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Director del Pla: alcalde, Alfons Garcia Rodríguez
-Substituta de l’alcalde: 1a tinenta d’alcalde, Núria Ortiz Sánchez
-Substituta: regidora, Lupe Capella Castellví
-Secretària general: M. Ángel Benedito Esclarín
-Substitut secretària general: Vicente Vayá Morte

ACTA DEL PLE

Al mateix temps es dóna compte de com resta l’organigrama dels membres del CECOPAL

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Vista la moció de l’Alcaldia de l’1 de juliol de 2019, inclosa a l´expedient 2659/2019 i inclosa a l´Acta de
la sessió plenària de 4 de juliol de 2019 (punt 9). Atesa la nova designació de les Regidories de les quals
es va donar compte en sessió plenària del 13 de febrer de 2020, expedient 4909/2019 (punt 4)
La Presidència proposa als membres del Consistori els canvis següents:
1.- Com a membres de la Junta local de seguretat a Alfons García Rodríguez i a Tomàs Diaz Crucera
(substituint a Guadalupe Capella Castellví)
2.- Com a membres del CECOPAL als següents:
- Director del Pla: Alcalde, Alfons Garcia Rodríguez Substituta de l’Alcalde: 1a Tinenta d’Alcalde,Núria Ortiz Sánchez Substitut: Tomàs Diaz Crucera (substituint a Lupe Capella Castellví) Coordinador municipal emergència: Regidor delegat de Protecció Civil: Tomàs Diaz Crucera
(substituint a Guadalupe Capella Castellví) “

Corporació, l’oposició com a suplents però hi som.
En casos extrems ,com han fet a molts municipis cal anar a una.
JxC des del minut zero hem volgut ajudar i ho hem fet palès via telèfon, whapsap i mail, però l’equip de
govern NO ens ha deixat, ens ha apartat i informat puntualment de les decisions que es van prenent.
Nosaltres dins del món sanitari, empresarial i social individualment estem ajudant en tot el que podem,
però ens agradaría poder fer més personalment i econòmicament.
Com a regidores del grup municipal JxC hem decidit que la nostra retribució del mes d’abril anirà per
col.laborar en la crisi sanitària en necessitats puntuals de diferents col.lectius del municipi i també a
iniciatives per millorar aquesta alarma sanitària i económica dins del nostre municipi.»
La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC manifesta;»Votem en contra i no pot ser d
´una altra manera, ERC en el seu moment ja va manifestar el seu rebuig a aquest pacte amb aquesta
formació per part de l´equip de govern. Hem de dir que llegint l´editorial que ha fet l´Alcalde a l´últim
número de la revista municipal justificant aquest pacte amb arguments plens de retrets cap a les altres
formacions polítiques, ens ha semblat poc convincent i a més molt poc constructiu.»

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de seveis interns del 6 d’abril de 2020
El Ple d’Ajuntament amb el vot favorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C’s i 1 del PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l´abstenció de
tres membres (2 de JxCaT i 1 de la FIC) i amb el vot en contra de dos membres (1 d’ERC i 1 de la
CUP),ACORDA:
Primer.- Aprovar la designació del Regidor Tomàs Diaz Crucera a la Junta Local de Serguretat i
coordinador municipal d’emergència, així com aprovar els canvis dels membres del CECOPAL.
Segon.- Comunicar-ho al Tècnic de Protecció Civil per la seva materialització.
19.Expedient 1166/2020. Donar compte del Decret d' Adhesió al "Manifest dels ens locals davant la
crisi del coronavirus"

Per l’Alcaldia es dóna compte del Decret de 25 de març de 2020 núm 222 sobre l’Adhesió al “Manifest
dels ens locals davant la crisi del coronavirus del següent contingut:
Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del món local català davant
l’actual moment de dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia, en virtut de l’article
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de l’article 53.1 del text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,
HE RESOLT:
PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infants amb la

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Intervé el Regidor Tomas Diaz Crucera explicant el procediment de les taules de treball del CECOPAL.
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El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP i diu: «Ja vam manifestar el nostre desacord
amb la incorporació de C’s a l’equip de Govern, i ara també votarem en contra d’aquesta designació per
reiterar aquest desacord.

ACTA DEL PLE

L’ Alcalde manifesta: “S’agraeix l’oferiment i esmentar que el 12 de març també es va activar el
CECOPAL i es va realitzar físicament una reunió, tot i que un regidor estava absent, una regidora que
no forma part de l'equip de govern es va incorporar en qualitat de substituta i per tant el mecanisme va
funcionar des del primer moment”
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ACTA DEL PLE

conformitat de tots els grups polítics municipals que l´integren (PSC,CS, JxCaT, ERC, FIC, CUP i PP) al
“MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a
continuació:
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi generada
pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i també a la resta
d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir esforços per superar l’actual situació.
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de la
pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i
futur de la nostra societat.
Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la
responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la ciutadania que
compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per
a la prevenció i eradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del virus. Per
aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva amb l’excepció només
d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials. Només amb aquest
confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta
pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que s’estan prenent
a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més
vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres
hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat de
les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien l’ajut de les
administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora,
habilitar mitjans de pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels
professionals de l’àmbit social al contagi.
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència
d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar de recursos i ajuts per emparar
a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més
vulnerables podrem garantir una sortida real d’aquest context de crisi.
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què els
autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir un
horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan abans
millor. No podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions
competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i
a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses
per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la
complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per
a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del món local
reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les
directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara
queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les
administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que
generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als
nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions
municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027
.És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que puguem tenir al
nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les exigències que haurem de fer front
en els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi del COVID-19
. De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens posa a
prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari. La ciutadania dels
pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest
repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també
com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una crida a les
institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la coresponsabilitat real i efectiva.
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o
nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord. El ens
locals podem i volem ser corresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per a
redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta
situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre

quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar
de la construcció d’aquest nou futur.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies que han
perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o
als hospitals.
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis essencials per a
garantir que donem resposta com a societat en moments difícils, especialment a totes i tots els
professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit,
incansablement, per revertir aquesta situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a
mirar al futur amb esperança. Ens en sortirem!”
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que se’n celebri.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal. QUART.Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest, al Govern de la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.
Ho mana i signa l’alcalde, davant meu la secretària, que dóna fe. “
El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia.

“La propagació del coronavirus (COVID-19) ha comportat la declaració de l’Estat d’alarma per part del
Govern central, mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març.
La situació d’emergència i excepcionalitat incideixen directament en la prestació de serveis i l’activitat
municipal.
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha anat prenent les mesures necessàries per a protegir
la salut i la seguretat de la seva ciutadania i dels empleats públics municipals, i les mesures d’adaptació
funcional dels serveis aprovada en Decret de data 13 de març de 2020, es complementen amb una
mesura addicional consistent a reduir en la mesura del possible el treball presencial.
En virtut de les facultats conferides per l’article 21.1.h de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local,
Vist l’exposat, HE RESOLT
Primer.- Establir que a partir del dilluns 23 de març el teletreball serà la forma preferencial de prestació del
servei i que els llocs de treball de l’Ajuntament que estan sotmesos a presencialitat en el centre de treball
seran els següents:
Jutjat de Pau: 1 persona
MAC: 2 persones
Tecnologies de la informació i comunicació: 1 persona
Obres i Serveis: 1 cap de colla i 4 operaris
Bus municipal: 1 conductor
Policia local: tots els efectius disponibles
Protecció Civil: 1 tècnic
Medi Ambient: 1 cap de colla, 3 operaris de jardineria, 4 operaris de neteja viària
Esports: 1 operari de manteniment
L'Alcalde delega en el cap d'àrea la designació nominal del personal que estigui en situació de
presencialitat al lloc de treball.
Cada cap d'àrea es responsabilitzarà del funcionament del seu servei. Tots els empleats municipals que
presten els serveis fora del seu lloc de treball habitual, en modalitat teletreball o en situació de retén
hauran d'estar localitzables i operatius de 09:00 a 14:00. En cas d'estar prestant serveis al lloc de treball
habitual s'hauran de respectar les recomanacions i mesures obligatòries higièniques aprovades en Decret
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L’Alcalde explica els decrets que s’han realitzat amb referència a les jornades laborals del consistori. El
Decret més important segurament és el del dia 13 de març que és l’aprovació de mesures d’àmbit laboral i
l’organització municipal que es va estendre per a 30 dies i que segurament es prorrogarà (que
s’especifica en el següent punt de lórdre del dia). En funció del que decreti el govern central s’actuarà
també en conseqüència. S’està analitzant amb el departament de Recursos Humans i els caps de cada
departament com es realitzaran els treballs si amb teletreball, presencialment, els mitjans de seguretat i la
capacitat per incorporar-se al treball. Després el decret del dia 20 estipulava que el dia 23 s’adscrivíem al
teletreball noves àrees, la qual cosa ha suposat un esforç per a tothom. Un altre decret del dia 30 març
del permís retribuït recuperable. Aquest són els documents bàsics per ajustar la jornada dels treballadors.

ACTA DEL PLE

20.Expedient 1144/2020. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia sobre mesures d'adaptació
funcional a la situació d'alerta sanitària. Modificació jornada i/o horari laboral.

d’Alcaldia del 13 de març.
Segon.- Determinar que els serveis presencials mínims establerts en aquest Decret d'Alcaldia podran
anar variant en funció de l'evolució dels esdeveniments dels propers dies.
Tercer.- Establir mesures de flexibilitat horària pels treballadors que tinguin dificultats per conciliar la vida
familiar i laboral en aquets dies de situació excepcional que podran flexibilitzar la jornada de treball prèvia
autorització del cap d'àrea corresponent, sempre hi quan es garanteixin els serveis de casdascuna de les
seves àrees. Les hores que es flexibilitzin seran recuperables fins a final d'any.
Quart.- Notificar la present resolució a totes les àrees municipals, als representants dels treballadors i al
Comitè d'Empresa i per al seu coneixement i efectes. Ho mana i signa l’Alcalde, davant meu la Secretària,
que dóna fe. “

El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia.
21.Expedient 1101/2020. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre mesures preventives i
d'adaptació funcional dels serveis a l'activació de l'alerta sanitària
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“La propagació del coronavirus (COVID-19) ha comportat la declaració de l’Estat d’alarma per part del
Govern central, mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març.
La situació d’emergència i excepcionalitat incideixen directament en la prestació de serveis i l’activitat
municipal.
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha anat prenent les mesures necessàries per a protegir
la salut i la seguretat de la seva ciutadania i dels empleats públics municipals, i les mesures d’adaptació
funcional dels serveis aprovada en Decret de data 13 de març de 2020, es van complementar amb
mesures addicionals dictades per Decret d’alcaldia de 20 de març consistents a reduir en la mesura del
possible el treball presencial.
L’objecte de la present resolució és concretar l’aplicació del Reial Decret legislatiu 10/2020, de 29 de
març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè
que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la
lluita contra el COVID-19.
En virtut de les facultats conferides per l’article 21.1.h de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local,
RESOLC:
Primer.- Les persones treballadores dels serveis de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i
dels seus organismes autònoms, l’activitat dels quals no ha estat paralitzada per la declaració de l’estat
d’alarma establerta pel RD 463/220, de 14 de març, tindran un permís retribuït recuperable, de caràcter
obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos.
Segon.- Aquest permís no serà d’aplicació per al personal que presta servei en modalitat de teletreball i
per al personal següent que ha de mantenir alguns serveis imprescindibles:
Tot el personal del cos de la policia local
Protecció civil: 1 tècnic
Tecnologies de la informació i comunicació: 1 persona
Obres i Serveis: 1 cap de colla i 2 operaris
Medi Ambient: 1 cap de colla, 5 operaris de neteja viària
Esports: 1 operari de manteniment
L'Alcalde delega en el cap d'àrea la designació nominal del personal que estigui en situació activa, i haurà
de comunicar diàriament al Departament de recursos humans el nom de les persones designades.
Cada cap d'àrea es responsabilitzarà del funcionament del seu servei. En cas d'estar prestant serveis al
lloc de treball habitual s'hauran de respectar les recomanacions i mesures obligatòries higièniques
aprovades en Decret d’Alcaldia del 13 de març.
Tercer.- El present permís comporta que les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que
els hagués correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, inclosos salari base y complements
salarials. Tercer.- La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la
finalització de l’estat d’alarma i fins el 31 de desembre de 2020. Aquesta recuperació s’haurà de negociar
en els termes descrits en el RDL 10/2020. Quart.- D’acord amb el contingut del RDL 10/2020, aquest
permís no resultarà d’aplicació als reballadors de les empreses adjudicatàries de contractes d’obres,
serveis i subministres del ector públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels
edificis i la adient restació dels serveis públics.
Cinquè.- Notificar la present resolució a totes les àrees municipals, als representants dels treballadors i al
Comitè d'Empresa i per al seu coneixement i efectes. Ho mana i signa l’alcalde, davant meu la secretària,
que dóna fe. “

ACTA DEL PLE

Així mateix, es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de 30 de març de 2020, núm 233

Per l’ Alcalde es fa l’explicació la següent explicació: “Alllarg d'aquests dies s’han realitzat uns 12
decrets relacionats amb l’alerta sanitària. El dia 16 març es desconvocava la sessió de Comissió
Informativa de Serveis Interns, el 19 de març un decret de concessió d’ajut d’urgència de 3000€ a
Càrites, el dia 25 un decret d’anul·lació de la sortida a esquiar, també el 25 un decret de l’adhesió al
manifest que s’ha comentat abans, el 31 de març l’aprovació del DUPROCIM en fase d’emergència, el
dia 6 un altre que deixa sense efecte diversos decrets de formació de caràcter presencial, el dia 7 abril
dos decrets un tancament d’accessos i un altra de regulació de passejades amb animals de companyia
i el 18 de març que avocava les factures per decret de l’alcalde.”
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“Atès que s'ha activat en fase d'alerta el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant (DUPROCIM), associat a malalties transmissibles emergents amb potencial risc.
Aquesta activació ha suposat la constitució del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL)
en el que s'han pres un seguit de mesures. En aquesta situació d’alerta cal procedir a aprovar la
present instrucció de servei, comprensiva de les mesures preventives necessàries per tal de minimitzar
els riscos de propagació i contagi dins l’organització municipal, i garantir que els serveis municipals
essencials es puguin dur a terme amb la màxima normalitat possible.
Vista la proposta elaborada a aquests efectes des del Departament de recursos humans que ha estat
prèviament presentada i valida pel personal tècnic municipal, pel comitè de seguretat i salut i per la
resta de representants dels treballadors, aquesta Alcaldia fent ús de les facultats de que disposa
legalment, DECRETA,
Primer.- Aprovar les mesures de prevenció en l’àmbit laboral de l’organització municipal que
seguidament es referiran, i que es prendran per un període de 30 dies, revisable en funció de l’evolució
de la situació,
1.- Mesures vinculades al personal vulnerable Es determina personal professional vulnerable de la
nostra organització a:
a) Dones embarassades
b) Persones amb problemàtiques cròniques de salut que afecten a l’aparell respiratori o altres
patologies associades. En aquest casos s’adoptaran les mesures corresponents per a eliminar de les
funcions implícites del lloc de treball aquelles que tingui a veure amb l’atenció directa a la ciutadania.
2.- Mesures vinculades a la higiene de l’entorn del treballador/a
a) Es deixarà de marcar amb l’empremta digital. Com a mesura alternativa es realitzarà un registre
mensual de l’horari que signaran els treballadors (el validarà de forma setmanal la persona amb el
comandament de referència i de forma setmanal serà tramès al Departament de recursos humans).
b) La neteja s’intensificarà durant el temps que duri la situació de risc. Es farà amb especial intensitat,
taules, teclats, telèfons, recolzaments i teixits de cadires, així com les sales de reunions i les zones
d’atenció al públic.
c) Es deixarà la taula de treball o qualsevol superfície de treball, totalment recollida per reforçar i facilitar
la realització de les tasques de neteja dels espais corresponents.
d) Els productes de neteja que es faran servir seran especialment desinfectants.
e) Es penjaran tots els lavabos protocols de neteja de mans.
f) Es garantirà la ventilació dels espais.
g) Es recomana no fer servir els eixugamans automàtics. Es garantirà la disposició de paper per les
mans i de sabó.
3.- Mesures vinculades a comportaments individuals relatius a la higiene de tipus general tant en
l’entorn labora com en l’activitat ordinària.
a) Rentar-se les mans amb freqüència, la recomanació de l’OMS és amb aigua i sabó, i en cas de no
disposar d'accés s’utilitzarà gel hidroalcohòlic.
b) Utilitzar mocadors d’un sol ús i llençar-los una vegada utilitzats, fent un rentat de mans al moment.
c) Si no es té mocador, s’esternudarà en el plec del colze.
d) Després d’esternudar s’evitarà tocar-se els ulls, el nas o la boca. e) Evitar dur les ungles llargues.
f) Evitar l’ús d’anells, polseres, rellotges de canell i altres elements semblants que puguin esdevenir
focus de contagi.
g) Es recomana l’ús d’ulleres, en comptes de lentilles per evitar el contacte amb els ulls.
h) Rentar-se les mans amb freqüència i recomanable després de cada atenció.
i) En cas de malalties respiratòries, consultar amb el telèfon 061
. 4.- Mesures preventives sobre les reunions de treball internes i externes
a) Potenciar reunions no presencials sempre que sigui possible, prioritzant els canals
telemàtics(telèfon, correu electrònic, WhatsAPP, etc.)
b) En cas de reunions presencials estrictament necessàries, evitar el contacte físic, ja sigui donar la
mà, abraçades o salutacions que trenquin les distancies de seguretat recomanables. c) Reduir les

ACTA DEL PLE

Es dóna compte del decret de l’Alcaldia de 13 de març de 2020 núm 197 del següent contingut:

El Ple resta abssabentat d’aquest punt de l’ordre del dia
22.Expedient 1223/2020. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia del 27 de gener de 2020 al 31 de
març de 2020 (ambdós inclosos)
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Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC manifestant:
Des de la lleialtat institucional que hem tingut i tindrem amb l´equip de govern i el suport que hem
expressat en les mesures que han pres davant la situació que estem patint si que d´ERC volíem deixar
palès el nostre malestar durant els primers dies que va començar l´alerta sanitària respecte als
treballadors municipals. És per això que vam emetre un comunicat el dia 16 de març quan vam tenir
coneixement del malestar i de la preocupació que tenien els treballadors. Ens consta que els
treballadors van fer arribar a l´Alcalde una petició decretar serveis mínims el mateix diumenge 15 de
març i el dia 16 encara no tenien cap resposta. Els treballadors de l´OMAC estaven atenen al públic
sense mesures de protecció, els treballadors de les oficines s´estaven organitzant amb torns però per
iniciativa pròpia. I que l´Oficina de Turisme dissabte dia 14 de març encara va restar oberta. Per tot això
en aquest comunicat demanàvem a l´equip de govern entre d´altres coses que fes decret de serveis
mínims i que apliques les mesures que ja estaven prenent els ajuntament veïns.
Entenem que la situació ha estat i és molt complexa i que s´han anant aplicant les mesures oportunes
però pensem que algunes han estat en retard.”

ACTA DEL PLE

convocatòries a les persones estrictament necessàries, recomanable màxim 5 persones, evitant la
coincidència d’una mateixa línia de comandament i/o tècnics d’un mateix àmbit.
d) Cercar sales grans i amb bona ventilació deixant un temps de 10 minuts entre reunió i reunió.
5.- Mesures preventives en l’atenció i assistència a les persones:
a) Potenciar l’atenció no presencial sempre que sigui possible.
b) Evitar l’aglomeració de persones en els punts d’atenció ciutadana, potenciar l’ús de la cita prèvia, o
atenció telefònica, canalitzar l’atenció via cita prèvia identificant i atenent només els tràmits prioritaris.
c) En les atencions personalitzades, mantenir les distàncies de seguretat durant tota l’atenció, indicant
al terra la línia màxima d’ aproximació.
- Mesures organitzatives del treball
a) Detecció de llocs i equips de treball estratègics i identificació de suplències en cas de necessitat
. b) Identificar necessitats de signatura i preveure les delegacions corresponents.
c) Evitar el contacte presencial amb empreses externes, reforçar la coordinació via telemàtica i fer
seguiment de casos de contagis que pugin sorgir per prendre les mesures preventives que
corresponguin a cada cas mantenint informat en tot moment al servei de prevenció de riscos laborals.
d) Restringir en la mesura del possible l’activitat vinculada a la inspecció general.
e) Seguir les especificacions preventives dels principals serveis que per la seva naturalesa resulten a
una exposició superior al contagi i referides específicament al protocol d’actuació preventiu per risc de
contagi.
7.- Prendre les mesures organitzatives necessàries i potenciar el teletreball en serveis que per la seva
naturalesa tenen un impacte rellevant sobre el conjunt de l'organització (d’acord amb el Pla de
contingència per a l’adaptació funcional dels serveis a l’activació de l’alerta sanitària)
8.- Mesures preventives relacionades amb formació i viatges
a) Queden anul·lats els viatges laborals, l’assistència a jornades, congressos i similars.
b) Queden anul·lades totes les activitats formatives presencials.
9.- En cas de contagi o sospita de contagis
a) En cas de presentar simptomatologia (febre, tos, dificultats respiratòries) trucar al 061.
b) En cas de sospites o situacions confirmades avisar immediatament, al/la Cap de Servei i al Servei de
Prevenció de Riscos Laborals per activar els protocols preventius corresponents.
c) En el supòsit de contagi d’un treballador/a es seguiran les indicacions del servei de prevenció i
protecció civil que prendrà les mesures necessàries d'aïllament i confinament corresponents per
protegir i evitar el màxim el contagi i la seva propagació entre els companys/es de l’organització.
10.- Adequació de mesures preventives de prevenció i protecció
a) Des de cada servei s’establiran les mesures organitzatives adequades als serveis i activitats que es
presten d’acord al present Decret i s’actualitzaran d’acord a les mesures addicionals que s’hagin
d’adoptar.
Segon.- Fer avinent l’existència de la Instrucció de serveis que ha estat aprovada a tots els interessats, i
al conjunt de l’organització municipal, per a la seva observança i compliment. Ho mana i signa l’alcalde,
davant meu la secretària, que dóna fe. “
Es resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia.

Es resta assabentat dels Decrets de l’alcaldia des del 27 de gener al 31 de març de 2020 (ambdós
inclosos), que compren els números de Decrets del 33 al 236.
El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifesta: “Volem fer constar el que hem dit al
començament, que no hi hagut informació fluïda entre el Govern i l’oposició en la presa de decisions. No
s’ha convocat formalment cap Junta de Portaveus des de la declaració de l’Estat d’Alarma, i ens n’hem
anat enterant dels acords per correus-e genèrics o notes de premsa, o fins avui al Ple.
Amb esperit constructiu, demanem que d’ara endavant en compti amb els grups de l’oposició per prendre
decisions, i s’habilitin els espais adequats i formals perquè entre totes puguem contribuir a passar el
menys dolosament possible aquesta situació i, en especial, la que vindrà.»
El Ple resta abssabentat d’aquest punt de l’ordre del dia
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
23.Expedient 4475/2019. Estudi i aprovació provisional, si procedeix, de la modificació del POUM
relativa a les qualificacions d'espais lliures, equipament i vialitat en l'àmbit destinat a comissaria
de la Policia Local (no sotmés a tramitació ambiental). Iniciativa pública

Atès l’informe emès per l’arquitecte municipal i la Tècnica d´urbanisme municipal del següent contingut:
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient: 4475/2019Assumpte: Modificació del POUM, relativa a les qualificacions d’espais lliures,
vialitat i equipaments en l’àmbit destinat a comissaria de la Policia Local
Tràmit: Aprovació provisional
2. ANTECEDENTS DE FET
2.1 El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 4 de desembre de 2019, va acordar aprovar inicialment la
Modificació del POUM, relativa a les qualificacions d’espais lliures, vialitat i equipaments en l’àmbit
destinat a comissaria de la Policia Local de l’Hospitalet de l’Infant
2.2 Es va sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes i es va publicar:
-

En data12 de desembre de 2019, al DOGC núm.8022

-

En data12 de desembre de 2019, al Diari de Tarragona

-

En data13 de desembre de 2019,al BOPT núm. CVE 219-11051

També

es

va

publicar

a

laseu

electrònica

d'aquest

Ajuntament

(http://vandellos-

hospitalet.eadministracio.cat) per permetre l’accés telemàtic al contingut íntegre de l’instrument de
planejament a tràmit.
2.3 Es va donar audiència, simultàniament a la informació publica, mitjançant tramesa genèrica per la
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Per l’Alcalde es fa una introducció: “Aquest punt és un tràmit per a continuar avançant en el procés de
construcció de la caserna de la policia a la Carretera de Mora. Aquesta modificació del POUM ara ha de
passar a la Comissió Provincial d’Urbanisme de Tarragona i després a la Comissió d’Urbanisme de
Catalunya i, finalment, si s’escau quedarà pendent de l’aprovació definitiva del Conseller de Territori atès
que afecta una part de zones verdes”

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

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

ACTA DEL PLE

Favorable

plataforma EACAT, als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb aquest municipi:
-

Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb registre de sortida 2020-S-RC-71 de data 9 de gener de
2020 i rebut en data 9 de gener de 2020 amb registre d’entrada 2020-E-RC-131

-

Ajuntament de Pratdip, amb registre de sortida 2020-S-RC-72de data 9 de gener de 2020 i rebut
en data 9 de gener de 2020 amb registre d’entrada 2020-E-RC-31

-

Ajuntament de Tivissa, amb registre de sortida 2020-S-RC-74de data 9 de gener de 2020 i rebut
en data 9 de gener de 2020 amb registre d’entrada 2020-E-RC-53

-

Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb registre de sortida 2020-S-RC-70de data 9 de gener de
2020 i rebut en data 9 de gener de 2020 amb registre d’entrada 2020-E-RC-50

No consta a l’expedient, a data del present informe que per part dels Ajuntaments referenciats, s’hagi
donat resposta dintre del tràmit d’audiència, tal i com estableix l’article 85.7 del Decret legislatiu 1/2010,

-

Klaus Dieter Gerhard Kruger, amb registre de sortida 2020-S-RC-73de data 9 de gener de 2020 i
rebut en data14de gener de 2020

2.5 Es va sol·licitar informe a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant tramesa per la
plataforma EACAT, amb registre de sortida 2020-S-RC-90 de data 9 de gener de 2020 i rebut en data 9 de
gener de 2020 amb registre d’entrada E 9000/00003935/2020
2.6 Es va notificar a Josep M. Castells Cabré, arquitecte encarregat de la redacció dels documents
tècnics, amb registre de sortida 2020-S-RE-35de data 9 de gener de 2020 i rebut en data de 9 de gener
de 2020
2.7 Consta a l’expedient l’informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, núm. d’expedient
OTAATA202000007,aportat en data 28 de gener de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020-E-RC-382,
en què s’indica que aquesta modificació puntual del POUM, no s’ha de sotmetre al procediment
d’avaluació ambiental estratègica
2.8 Consta a l’expedient certificat emès per la Secretària General de data 17 de gener de 2020, que
acredita que durant el tràmit d’informació pública i durant el tràmit d’audiència amb citació personal als
interessats no s’ha presentat cap tipus de reclamació segons es desprèn del llibre de registre general
d’entrada de documents i també consta en el mateix sentit certificat complementari emès per la Secretària
General de data 17 de març de març de 2020
3. FONAMENTS DE DRET
3.1. La normativa urbanística d’aplicació es basa en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona en sessió de data 9 d’abril de 2014 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 6630, de data 26 de maig de 2014, en endavant POUM

ACTA DEL PLE

resultin afectats
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2.4 Es va citar personalment al tràmit d’informació pública a les persones propietàries dels terrenys que

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

3.2 La modificació a tràmit es troba dins dels supòsits establerts als punts b)i c)de l’article96del text
consolidat del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
d’acord amb les seves modificacions vigents, en endavant TRLU, atès que assigna ús a la parcel·la
d’equipament públic municipal i ajusta els sistemes públics d’espais lliures, vialitat i equipament
3.3 La modificació dona compliment al que estableixen els articles96isegüents del TRLU en el què li és
d’aplicació i als articles del 99 al 118 del text consolidat del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, que recull les modificacions vigents ,en endavant RLU, pel
que fa al seu contingut i documentació
3.4 Tal com indica l’article 117 del TRLU, la modificació del planejament general se subjecta al mateix
procediment que per a la seva formació. No obstant això, en el cas de modificacions del pla d'ordenació
urbanística municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres b)
i c) de l'article 101 del RLU, i el tràmit d'audiència que preveu l'article 85.7 del TRLU només s'ha de
concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l'àmbit de la modificació

4. VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT
Els tècnics que subscriuen es remeten a l’informe emès per al tràmit de l’aprovació inicial de la figura de
planejament i que consta a l’expedient, atès que es considera que de la tramitació de l’expedient no se’n
deriven canvis en relació al document sotmès a l’aprovació inicial, per tant, el document objecte del
present informe és el mateix que el que es va sotmetre a aprovació inicial sense cap modificació ni
alteració del contingut derivat de la tramitació de l’expedient.
5. CONCLUSIÓ
En conclusió, per tot l’exposat, els tècnics que subscriuen informen favorablement a l’aprovació
provisional de la Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), relativa a les
qualificacions d’espais lliures, vialitat i equipaments en l’àmbit destinat a comissaria de la Policia Local,
atès que s’ajusta al que preveu el POUM, la legislació urbanística i dona compliment als informes rebuts
durant la tramitació de l’expedient, per la qual cosa, si així s’estima oportú, és procedent aprovar la
modificació del POUM provisionalment i remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona amb la finalitat de què procedeixi a la tramitació preceptiva per a l’aprovació definitiva, si
escau ,d’acord el que estableix l’article 98.2 del TRLU.

Vist l´informe de la Secretària General que literalment estableix:
En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM, relativa a
les qualificacions d’espais lliures, equipament i vialitat en l’àmbit destinat a comissaria de la Policia Local,
emeto el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, amb base en els següents,
ANTECEDENTS DE FET

ACTA DEL PLE

Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
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conseller o consellera del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb l’informe previ favorable de la

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

3.5 L’aprovació definitiva d’aquesta modificació a tràmit, d’acord amb l’article 98.2 del TRLU correspon al

PRIMER. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 4 de desembre de 2019, va acordar aprovar
inicialment la Modificació del POUM, relativa a les qualificacions d’espais lliures, vialitat i equipaments en
l’àmbit destinat a comissaria de la Policia Local de l’Hospitalet de l’Infant.
SEGON. Es va sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes i es va publicar al DOGC
núm.8022 de data 12 de desembre de 2019, al Diari de Tarragona de data 12 de desembre de 2019 i al
BOPT núm. CVE 219-11051 de data 13 de desembre de 2019.
També

es

va

publicar

a

la

seu

electrònica

d'aquest

Ajuntament

(http://vandellos-

hospitalet.eadministracio.cat) per permetre l’accés telemàtic al contingut íntegre de l’instrument de
planejament a tràmit.
TERCER. Es va donar audiència, simultàniament al tràmit d’informació publica, mitjançant tramesa
genèrica per la plataforma EACAT, als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb aquest municipi,
sense que s’hagi presentat cap resposta al respecte, tal i com consta a l’expedient i a l’informe del

que resultin afectats, amb registre de sortida 2020-S-RC-73 de data 9 de gener de 2020 i rebut en data 14

CINQUÈ. Es va sol·licitar informe a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant tramesa per la
plataforma EACAT, amb registre de sortida 2020-S-RC-90 de data 9 de gener de 2020 i rebut en data 9 de
gener de 2020 amb registre d’entrada E 9000/00003935/2020.
Consta a l’expedient l’informe emès per la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona,
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, núm. d’expedient
OTAATA202000007,aportat en data 28 de gener de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020-E-RC-382,
en què s’indica que aquesta modificació puntual del POUM, no s’ha de sotmetre al procediment
d’avaluació ambiental estratègica.
SISÈ. Consta a l’expedient certificat de la Secretària General de data 17 de gener de 2020, que acredita
que durant el tràmit d’informació pública i durant el tràmit d’audiència amb citació personal als interessats
no s’ha presentat cap tipus de reclamació segons es desprèn del llibre de registre general d’entrada de
documents i també consta en el mateix sentit certificat complementari emès per la Secretària General de
data 17 de març de 2020.
SETÈ. Consta a l’expedient informe de data 25 de març de 2020, emès pel Departament d’Urbanisme
municipal pel que fa al tràmit per a l’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM.
LEGISLACIÓ APLICABLE
•

Article 57 a 59 i 73 a 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós
de la Llei d’urbanisme i per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica (en endavant TRLU)

ACTA DEL PLE

de gener de 2020, tal i com consta a l’expedient i a l’informe del Departament d’Urbanisme.
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QUART. Es va citar personalment al tràmit d’informació pública a les persones propietàries dels terrenys

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Departament d’Urbanisme.

•

Articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme(en endavant RLU), modificat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobra protecció de la legalitat urbanística

•

Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

•

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

•

Article 17 a 28 de la Llei 6/2009, de 28 de abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
(Tingui's en compte que la Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d'impuls de 'activitat econòmica, estableix que, mentre no es realitza l'adaptació
de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de Plans i programes, a la normativa bàsica
continguda en la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, han d'aplicar-

Articles del 17 al 28 de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental

•

Els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local

•

El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu

•

La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya

•

La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica . Disposició
addicional vuitena

•

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, publicada al BOE número 294 de data 6 de desembre de 2018.

•

La legislació sectorial aplicable

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació provisional.
D’acord amb el que estableix l'article 85 del TRLU, en relació amb els articles 22.2.c) i 47.2ll) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la nova redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local i l’article 52.2 c) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local, l’òrgan
competent per resoldre sobre l’aprovació provisional de la modificació del planejament general de què es
tracta en el present informe, és el Plenari municipal, per majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que
subscriu eleva la seva proposta de Resolució al Plenari de la Corporació”

Intervé el Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifestant:
Ja es va aprovar inicialment en un passat ple, i en el seu moment ja vam manifestar la nostra

ACTA DEL PLE

2/2003, de 28 d'abril
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•

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

se les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin dita normativa bàsica)

disconformitat amb aquesta proposta de treure la policia local del centre per posar-la fora del nucli urbà.
Reiterem aquells arguments. Estem d'acord en el fons de la qüestió: la policia local està en uns
equipaments precaris i poc adequats, per forma, fons i localització, per a la realització de les tasques que
tenen encomanades.
Però no creiem que la policia local hagi d'estar allunyada de la ciutadania, sinó al centre, en la proximitat.
Com tampoc estem d’acord en la necessitat d’un nou equipament i nou consum de sòl, sinó en el
reciclatge i rehabilitació d’espais i sòl del centre del nucli urbà de l’Hospitalet.
Aquesta modificació puntual del POUM també demostra una certa improvisació de l’equip de Govern a
l’hora de tancar el POUM de 2014, ja que aleshores ja es sabia que l’equipament de la policia local era
precari i que calia planificar una nova ubicació, i no es va voler tenir en compte.»

Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 6 d’abril de 2020.

Tercer.- Notificar el present acord a les persones propietàries dels terrenys que resultin afectats com
interessats als efectes del seu coneixement.
Quart.- Notificar el present acord a Josep M. Castells Cabré, arquitecte encarregat de la redacció dels
documents tècnics d’aquesta modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al efectes del seu
coneixement i al Departament d’Urbanisme per a la seva tramitació.
Cinquè Fer constar que contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat,
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Sisè.-Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Urbanisme de l’ajuntament per a la seva
materialització
24.Expedient 4532/2019. Estudi i aprovació provisional, si procedeix, de la modificació del POUM
relativa a la modificació dels usos previstos en el sòl d'equipament de l'àmbit PAUt17 "Camí de la
Porrassa" amb la finalitat de destinar-ho a futura implantació d'un equipament esportiu (No
sotmés a tramitació ambiental). Iniciativa pública
Favorable

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

Per l’Alcalde es fa la següent introducció: “El nostre municipi requereix d’una instal·lació esportiva, en
concret buscar un espai alternatiu a l’actual camp de futbol de l’Arenal. Aquest espai d’equipament públic
alternatiu es troba al sector de la Porrassa i la modificació del POUM que presentem és per demanar
l’aprovació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona.
Vist l´informe emès per l’arquitecte municipal i la tècnica d´urbanisme municipal del següent contingut:
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient: 4532/2019Assumpte: Modificació del POUM, relativa a la modificació dels usos previstos en
el sòl d’equipament de l’àmbit PAUt17 "Camí de la Porrassa" amb la finalitat de destinar-ho a la futura
implantació d’un equipament esportiu
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Segon.- Elevar l'expedient indexat i diligenciat de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona amb la finalitat de què procedeixi a la tramitació per a
l’aprovació definitiva d’acord el que estableix l’article 98.2 del TRLU.

ACTA DEL PLE

Primer.-.Aprovar provisionalment la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) relativa
a les qualificacions d’espais lliures, vialitat i equipaments en l’àmbit destinat a comissaria de la Policia
Local de l'Hospitalet de l'Infant.

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

El Ple d el’Ajuntament amb el vot favorable d’onze membres que representen la majoria absoluta del
nombre de tretze que legalment el componen, amb l´abstenció del grup municipal de la FIC i amb el vot
en contra de la CUP, ACORDA:

Tràmit: Aprovació provisional
2. ANTECEDENTS DE FET
2.1 El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 4 de desembre de 2019, va acordar aprovar inicialment la
Modificació del POUM, relativa a la modificació dels usos previstos en el sòl d’equipament de l’àmbit
PAUt17 "Camí de la Porrassa" amb la finalitat de destinar-ho a la futura implantació d’un equipament
esportiu
2.2 Es va sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes i es va publicar:
En data 12 de desembre de 2019, al DOGC núm.8022

-

En data 12 de desembre de 2019, al Diari de Tarragona

-

En data 13 de desembre de 2019,al BOPT núm. CVE 219-11053

També

es

va

publicar

a

la

seu

electrònica

d'aquest

Ajuntament

(http://vandellos-

hospitalet.eadministracio.cat) per permetre l’accés telemàtic al contingut íntegre de l’instrument de
planejament a tràmit
plataforma EACAT, als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb aquest municipi:

-

Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb registre de sortida 2020-S-RC-93, de data 9 de gener
de 2020 i rebut en data 9 de gener de 2020, amb registre d’entrada 2020-E-RC-157

-

Ajuntament de Pratdip, amb registre de sortida 2020-S-RC-94, de data 9 de gener de 2020 i rebut
en data 9 de gener de 2020, amb registre d’entrada 2020-E-RC-34

-

Ajuntament de Tivissa, amb registre de sortida 2020-S-RC-95, de data 9 de gener de 2020 i rebut

ACTA DEL PLE

2.3 Es va donar audiència, simultàniament a la informació publica, mitjançant tramesa genèrica per la

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

-

-

Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb registre de sortida 2020-S-RC-92, de data 9 de gener de
2020 i rebut en data 9 de gener de 2020, amb registre d’entrada 2020-E-RC-61

No consta a l’expedient, a data del present informe que per part dels Ajuntaments referenciats, s’hagi
donat resposta en el tràmit d’audiència, tal i com estableix l’article 85.7 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
2.4 Es va sol·licitar informe a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant tramesa per la
plataforma EACAT, amb registre de sortida 2020-S-RC-108 de data 10 de gener de 2020 i rebut en data
10 de gener de 2020, amb registre d’entrada E 9000/00004426/2020
2.5 Es va sol·licitar informe al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant tramesa
per la plataforma EACAT, amb registre de sortida 2020-S-RC-106 de data 10 de gener de 2020 i rebut en
data 10 de gener de 2020, amb registre d’entrada 9033/2056/2020
2.6 Es va sol·licitar informe a l’Institut Català del Sòl, mitjançant tramesa per la plataforma EACAT, amb
registre de sortida 2020-S-RC-107 de data 10 de gener de 2020 i rebut en data 10 de gener de 2020, amb
registre d’entrada 9033/2057/2020
2.7 Es va sol·licitar informe a la Unitat de Carreteres de l’Estat a Tarragona de la Demarcació de
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en data 9 de gener de 2020, amb registre d’entrada 2020-E-RC-64

Carreteres de l’Estat a Catalunya del Ministerio de Fomento, amb registre de sortida 2020-S-RC-276 de
data 21 de gener de 2020 i rebut en data 31 de gener de 2020
2.8 Es va notificar a Josep M. Castells Cabré, arquitecte encarregat de la redacció dels documents
tècnics, amb registre de sortida 2020-S-RE-42 de data 9 de gener de 2020 i rebut en data 10 de gener de
2020
2.9 Consta a l’expedient l’informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona,
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, núm. d’expedient
OTAATA20200010, aportat en data 21 de gener de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020-E-RC-262, en
què s’indica que aquesta modificació puntual del POUM, no s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació
ambiental estratègica
2.10 Consta a l’expedient l’informe favorable del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
aportat en data 26 de febrer de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020-E-RC-953
2.11 Ple que fa a la resta d’informes sectorials, segons es desprèn del llibre de registre general d’entrada
de documents d’aquest Ajuntament, a data del present informe, no consta cap resposta per part de les

termini d’un mes per poder-los emetre
acredita que durant el tràmit d’informació pública, no s’ha presentat cap tipus de reclamació segons es
desprèn del llibre de registre general d’entrada de documents i també consta en el mateix sentit certificat
complementari emès per la Secretària General de data 17 de març de 2020
3. FONAMENTS DE DRET
3.1. La normativa urbanística d’aplicació es basa en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona en sessió de data 9 d’abril de 2014 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 6630, de data 26 de maig de 2014, en endavant POUM
3.2 La modificació a tràmit es troba dins dels supòsits establerts al punt c) de l’article 96 del text consolidat
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, d’acord
amb les seves modificacions vigents, en endavant TRLU, atès que modifica i assigna ús a la parcel·la
d’equipament públic municipal
3.3 La modificació dona compliment al que estableixen els articles 96 i següents del TRLU en el què li és
d’aplicació i als articles del 99 al 118 del text consolidat del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, que recull les modificacions vigents, en endavant RLU, pel
que fa al seu contingut i documentació
3.4 Tal com indica l’article 117 del TRLU, la modificació del planejament general se subjecta al mateix
procediment que per a la seva formació. No obstant això, en el cas de modificacions del pla d'ordenació
urbanística municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres b)
i c) de l'article 101 del RLU, i el tràmit d'audiència que preveu l'article 85.7 del TRLU només s'ha de
concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l'àmbit de la modificació

ACTA DEL PLE

2.12 Consta a l’expedient certificat emès per la Secretària General de data 17 de gener de 2020, que
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legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, disposaven del

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

altres administracions o organismes referenciats anteriorment, que d’acord amb l’article 85.5 del Decret

3.5 L’aprovació definitiva d’aquesta modificació del POUM a tràmit, d’acord amb l’article 80.a) del TRLU,
correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
4. VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT
Els tècnics que subscriuen es remeten a l’informe emès per al tràmit de l’aprovació inicial de la figura de
planejament i que consta a l’expedient, atès que es considera que de la tramitació de l’expedient no se’n
deriven canvis en relació al document sotmès a l’aprovació inicial i, per tant, el document objecte del
present informe és el mateix que el que es va sotmetre a aprovació inicial sense cap modificació ni
alteració del contingut derivat de la tramitació de l’expedient.
5. CONCLUSIÓ
En conclusió, per tot l’exposat, els tècnics que subscriuen informen favorablement a l’aprovació
provisional de la Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), relativa a la modificació
dels usos previstos en el sòl d’equipament de l’àmbit PAUt17 "Camí de la Porrassa" amb la finalitat de
la legislació urbanística i dona compliment als informes rebuts durant la tramitació de l’expedient, per la
qual cosa, si així s’estima oportú, és procedent aprovar provisionalment i remetre l’expedient a la
d’acord el que estableix l’article 80.a) del TRLU”
Vist l’informe de la Secretària General del següent contingut:
“En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM, relativa a
la modificació dels usos previstos en el sòl d’equipament de l’àmbit PAUt17 "Camí de la Porrassa" amb
la finalitat de destinar-ho a la futura implantació d’un equipament esportiu , emeto el següent informeproposta de resolució, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,

ACTA DEL PLE

Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona amb la finalitat de què procedeixi a l’aprovació definitiva

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

destinar-ho a la futura implantació d’un equipament esportiu , atès que s’ajusta al que preveu el POUM,

novembre, amb base en els següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 4 de desembre de 2019, va acordar aprovar
inicialment la Modificació del POUM, relativa a la modificació dels usos previstos en el sòl d’equipament
de l’àmbit PAUt17 "Camí de la Porrassa" amb la finalitat de destinar-ho a la futura implantació d’un
equipament esportiu
SEGON. Es va sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes i es va publicar al DOGC
núm.8022 de data 12 de desembre de 2019, al Diari de Tarragona de data12 de desembre de 2019 i al
BOPT núm. CVE 2019-11053 de data 13 de desembre de 2019.
També es va publicar a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
(http://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat per permetre l’accés telemàtic al contingut íntegre de
l’instrument de planejament a tràmit.
TERCER. Es va donar audiència, simultàniament al tràmit d’informació publica, mitjançant tramesa
genèrica per la plataforma EACAT, als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb aquest municipi,
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Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de

sense que s’hagi presentat cap resposta al respecte, tal i com consta a l’expedient i a l’informe del
Departament d’Urbanisme.
QUART. Es va sol·licitar informe a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant tramesa per la
plataforma EACAT, amb registre de sortida 2020-S-RC-108 de data 10 de gener de 2020 i rebut en data
10de gener de 2020 amb registre d’entrada E 9000/00004426/2020.
Consta a l’expedient l’informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona, del
Departament

de Territori

i

Sostenibilitat

de

la

Generalitat

de

Catalunya,

núm.

d’expedient

OTAATA20200010, aportat en data 21 de gener de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020-E-RC-262, en
què s’indica que aquesta modificació puntual del POUM, no s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació
ambiental estratègica.
CINQUÈ. Consta a l’expedient certificat de la Secretària General de data 17 de gener de 2020, que
acredita que durant el tràmit d’informació pública i durant el tràmit d’audiència amb citació personal als
d’entrada de documents i també consta en el mateix sentit certificat complementari emès per la Secretària
General de data 17 de març de 2020.
municipal pel que fa a l’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM a tràmit
LEGISLACIÓ APLICABLE
Article 57 a 59 i 73 a 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós
de la Llei d’urbanisme i per la Llei16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica (en endavant TRLU)
•

Articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme(en endavant RLU), modificat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobra protecció de la legalitat urbanística.

•

Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

•

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

•

Article 17 a 28 de la Llei 6/2009, de 28 de abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
(Tingui's en compte que la Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d'impuls de 'activitat econòmica, estableix que, mentre no es realitza l'adaptació
de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de Plans i programes, a la normativa bàsica
continguda en la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, han d'aplicarse les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin dita normativa bàsica)

•

Articles del 17 al 28 de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

•

Els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
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•

ACTA DEL PLE

SISÈ. Consta a l’expedient informe de data 25 de març de 2020, emès pel Departament d’Urbanisme

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

interessats no s’ha presentat cap tipus de reclamació segons es desprèn del llibre de registre general

•

El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.

•

La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.

•

La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica . Disposició
addicional vuitena.

•

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, publicada al BOE número 294 de data 6 de desembre de 2018.

•

La legislació sectorial aplicable.

Vst quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació

7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la nova redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local i l’article 52.2 c)del Decret
competent per resoldre sobre l’aprovació provisional de la modificació del planejament general de què es
tracta en el present informe, és el Plenari municipal, per majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que
subscriu eleva la seva proposta de resolució”
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fent preguntes sobre la concessió del camp
de futbol i què serà després la zona de l’actual camp de futbol
Al que contesta l’Alcalde: Tant aquella zona com en una futura ampliació del passeig marítim ja es
contemplen aquests paràmetres i criteris que els tenen molt definits, com la naturalització, El titular
d’aquesta zona és l’Administració de l’Estat i afortunadament hi han molts tècnics a les administracions
que tindran cura de realitzar les actuacions de la millor manera possible. De tota manera, es clar que
l’Administració local haurà d’intervenir, però els criteris els posaran els titulars de la zona.
El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifesta:
Ja es va aprovar inicialment en un passat ple i en el seu moment ja vam manifestar la nostra
disconformitat amb aquesta proposta d’adequar sòl per a nous equipaments esportius.
Tot i que a l’expedient no s’especifica de quin equipament esportiu es tracta, als pressupostos 2020 hi ha
una partida per a la realització d’un nou pavelló esportiu a la Porrassa. Hospitalet ja té tres equipaments
esportius: Àster, Pavelló, i Nova Llum. Si cal una millora en el sistema d’equipaments esportius del
municipi, des del nostre grup municipal creiem que el que cal és rehabilitar-los, ampliar-los, dignificar-los i
el que calgui. Però no obra nova. Com hem dit, en un doble context municipal en el qual haurem d’abordar
la crisi socioeconòmica sistèmica i el futur postnuclear, ara no ens podem permetre hipotecar el municipi
amb aquestes grans inversions faraòniques amb tots els elevats costos de manteniment que tindran en un
futur incert. Però tampoc en un context d’emergència climàtica i transició energètica ens podem permetre
localitzar equipaments allunyats del centre que impliquen i fomenten l’ús del vehicle privat.

ACTA DEL PLE

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local, l’òrgan
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D’acord amb el que estableix l'article 85 del TRLU, en relació amb els articles 22.2.c) i 47.2ll) de la Llei

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

aplicable procedint la seva aprovació provisional.

Es tracta d’una proposta de l’equip de Govern que expressa una manera de fer urbanisme antic reflex
d’una política caduca, que trenca amb els tres principis urbanístics contemporanis de Compacitat,
Cohesió i Complexitat. Aquest no és el camí.»
Per aclarir aquest punt l’Alcalde manifesta: Primer el camp de futbol previst en el POUM forma part d’un
sector a desenvolupar en el qual l’Ajuntament no té la iniciativa majoritària i no pot fer res si la iniciativa
privada no el desenvolupa i, en segon lloc, existeix una urgència per instal·lar un nou camp de futbol
atesa la impossibilitat de prorrogar la concessió del Camp de l'Arenal i aquesta és una situació
complicada. A banda d'això, el concepte de pavelló no figura en cap lloc, si que apareix en el pressupost
una partida en concepte d’arranjar el pavelló d’Aster a Hifrensa que necessita una adequació urgent.
Entenem que el POUM contempla la compactació del sòl urbà i que el promotor de la Porrassa, l'Incasol,
pel volum de sòl residencial i la magnitud d'aquesta àrea residencial amb el temps el sector haurà de tenir
uns equipaments propis.
Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 6 d’abril de 2020.

a la modificació dels usos previstos en el sòl d’equipament de l’àmbit PAUt17 "Camí de la Porrassa"

Segon.- Elevar l'expedient indexat i diligenciat de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona amb la finalitat de què procedeixi a l’aprovació definitiva
d’aquesta modificació del POUM a tràmit, d’acord amb el que estableix l’article 80.a) del TRLU.
Tercer.-Notificar el present acord a Josep M. Castells Cabré, arquitecte encarregat de la redacció dels
documents tècnics d’aquesta modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al efectes del seu
coneixement i al Departament d’Urbanisme per a la seva tramitació.
Quart.- Fer constar que contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat,
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament per a la seva
materialització.
25.Expedient 1193/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la derogació de les bases per a
l'atorgament de subvencions en matèria d'habitatge i construcció
Favorable

Tipus
de
votació: Unanimitat/Assentiment

Per l’Alcalde es fa una explicació “Fins ara, els veïns que havien de demanar un ajut per realitzar alguna
obra nova o reforma primer feien la petició i quan acabaven l’obra si ho justificaven se’ls donava aquesta
subvenció. Ara el que es fa és agilitzar el procés i que propi veí ja tingui la bonificació d’entrada i ja ho
justificarà a posteriori. Això simplifica el tràmit.”
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal i la tècnica d’urbanisme del següent contingut:
“És objecte del present informe iniciar l'expedient de derogació de les Bases

reguladores per a

l'atorgament de subvencions en matèria d’habitatge i construcció al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, publicades al BOPT núm. 95, de 25 /04/2014, modificades en sessió plenària de 31 d'agost de

ACTA DEL PLE

amb la finalitat de destinar-ho a la futura implantació d’un equipament esportiu.
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Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) relativa

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

El Ple d el’Ajuntament amb el vot favorable d’onze membres que representen la majoria absoluta del
nombre de tretze que legalment el componen, i amb el vot en contra de dos membres (de la FIC i de la
CUP), ACORDA:

2017, publicades al BOPT núm. 208, de 27 d'octubre de 2017 i modificades en sessió plenària de 21 de
juny de 2018, publicades al BOPT núm. 158, de 14 d’agost de 2018.
ANTECEDENTS
Consten les Bases per a l'atorgament de subvencions en matèria d'habitatge i construcció de l'Ajuntament
de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant publicades al BOPT número 95 de 25/04/2014.
Consta la modificació de les Bases referenciades aprovada per acord plenari de data 31 d’agost de 2017
(expedient 4287/2017) i publicada al BOPT número 208, de 27 d’octubre de 2017.
Consta la modificació de les Bases referenciades aprovada per acord plenari de data 21 de juny de 208
(expedient 2419/2018) i publicada al BOPT número 158, de 14 d’agost de 2018.
Consta l’aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
(ICIO), aprovada per acord plenari de data 4 de desembre de 2019 (expedient 4518/2020) ordenança que
resta aprovada definitivament i publicada al BOPT CVE2020 – 00867, de 10 de febrer de 2020.

Aprovada l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que és
seva clàusula vuitena que regula les bonificacions, es considera que els supòsits objecte de bonificació
d’acord amb la nova ordenança fiscal han donat lloc a què les clàusules de les bases per a l'atorgament
de subvencions en matèria d'habitatge i construcció, i les seves diferents modificacions, restin buides de
contingut quasi en la seva integritat, donant lloc a la necessitat de derogar les bases de subvencions i les
seves modificacions referenciades als antecedents.
El nou regim jurídic aplicat als supòsits que ara són abjecte de bonificació i que amb l’ordenança que es
proposa derogar estaven sotmesos al règim jurídic de les subvencions, suposa una millora en la gestió,
atès que el subjecte passiu titular de la bonificació rebrà l’import bonificat sense haver de prèviament

ACTA DEL PLE

vigent i executiva d’acord amb els antecedents exposats i, concretament, pel que fa al contingut de la

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

VALORACIÓ DE L'EXPEDIENT

administrativa en la tramitació de l’expedient, donant compliment al que estableix la Llei d’Hisendes
Locals, d’acord com queda justificat a l’expedient 4518/2020, que consta als antecedents.
Es deixa palès, que les actuacions objecte de bonificació continuen sent essencialment les mateixes i
orientades amb els mateixos objectius que les subvencions que s’aplicaven fins ara, bàsicament amb
l’objectiu de fomentar i promoure aquelles activitats orientades a la construcció, l’habitatge, l’ús sostenible
dels recursos i la millora de les condicions d’accessibilitat als immobles.
D’altra banda, es deixa constància, que dintre dels supòsits objecte de bonificació d’acord amb la nova
Ordenança fiscal reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), no es contempla el
supòsit de la clàusula quarta de les Bases objecte de derogació, “Clàusula quarta.- Obra nova
d’habitatges plurifamiliars en nucli urbà i urbanitzacions” que estableix que en relació a les obres dels
projectes de les noves urbanitzacions la previsió de la instal·lació de contenidors soterrats, segons model
oficial aprovat per l’Ajuntament i en la quantitat suficient per donar servei de recollida selectiva als futurs
habitatges previstos al planejament i també fixa un criteri per la instal·lació dels contenidors soterrats
vinculat a l’edificació i d’acord amb el planejament urbanístic vigent amb la finalitat de millorar la recollida
selectiva de residus urbans.
En relació al concepte que contempla aquesta clàusula es deixa constància que tal i com està plantejada
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liquidar l’import de l’impost de construccions i obres (ICIO) i per altra banda, una major agilitat

actualment, és obsoleta i poc eficient, per tant en aquest sentir s’està treballant en una nova ordenança
que reguli aquest aspectes.
A partir de la pèrdua de vigència de les bases de subvenció que s’informen, per part del Departament
d’Urbanisme municipal en les tramitacions dels expedients susceptibles d’estar inclosos en els criteris
establerts en la clàusula vuitena de les bases de subvencions objecte de derogació, es vetllarà de
mantenir els mateixos condicionants establerts mentre no sigui d’aplicació una nova ordenança que reguli
aquests aspectes.
Davant tot el que s’ha exposat es proposa la derogació de les Bases per a l'atorgament de subvencions
en matèria d'habitatge i construcció de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant publicades al
BOPT número 95 de 25/04/2014 i les dues modificacions, atès que la nova l’Ordenança fiscal reguladora
de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), aprovada per acord plenari de data 4 de
desembre de 2019 (expedient 4518/2020) resta aprovada definitivament i publicada al BOPT CVE2020 00867 de 10 de febrer de 2020, ha deixat sense contingut les bases de subvencions d’acord amb el que

És per tot això, que els tècnics que subscriuen emeten el present informe, als efectes de què, si escau,
d'habitatge i construcció de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, vigents i, publicades al
BOPT número 95 de 25/04/2014, i les seves modificacions publicades al BOPT número 208 de
27/10/2017, i la publicada al BOPT número 158 de 14 d’agost de 2018.
El que es posa en coneixement del Ple municipal als efectes que estimi el més adient.”
La Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT intervé manifestant:
“Nova ordenança fiscal implica una modificació de bases, unes bases de bonificació que suposen una
millora de gestió, ja que la persona que rebi la bonificació rebrà l’import sense haver de liquidar
previament l’import de l’impost de construccions i obres (ICIO) i també es millora en agilitat administrativa
alhora de tramitar l’expedient.
Aprofitem per lloar la bona feina que fa l’equip de tècnics/es d’urbanisme del nostre Ajuntament.”
El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP: «Es tracta de la formalització del canvi de
subvenció per bonificació de les ajudes a habitatge i construció. Proposta d’intervenció que ens sembla
més àgil i menys complicada.»
Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 6 d’abril de 2020
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels tretze membres que legalment el componen (6 del PSC, 2 de
JxCaT, 1 de la FIC, 1 d’ERC, 1 de la CUP, 1 de C’s i 1 del PP), ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la derogació de les Bases per a l’atorgament de subvencions en matèria d’
habitatge i construció
Segon.- Sotmetre a informació pública aquesta derogació pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir
de l´endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la província de Tarragona, al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Tauler d´Anuncis de la Corporació. Exhaurit el termini sense presentar-se
cap tipus de reclamació i/o al.legació s’entendrà aprovada sense necessitat d’ulterior acord l’esmentada
derogació.

26.Expedient 2991/2017. Estudi i aprovació, si procedeix, de la renuncia a l'expedient de la
Dirección General de Política Energética i Minas del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda
Digital en relació als Projectes de desenvolupament local cofinançables de l'any 2018, segons
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incoar el preceptiu expedient de derogació de les Bases per a l'atorgament de subvencions en matèria
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CONCLUSIÓ:

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

s’ha exposat anteriorment.

articles 9 i 10 de l'Ordre IET/458/2015, d'11 de març.
Favorable

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

Per l’Alcalde s´explica: “Aquest punt tracta sobre una subvenció que s’havia demanat al Ministeri
d’Indústria per l’any 2018 per la construcció de la residència de la tercera edat a l’Hospitalet de l’Infant.
Després d’una sèrie de tramitacions que han alentit tot aquest procés, ens diuen que renunciem a aquesta
subvenció adjudicada al 2018 per tornar-la a demanar al 2021 per l’any 2022. Ha estat un tràmit de
modificació de POUM, de licitacions, impugnacions per part del col·legi d’arquitectes que ha resultat un
perjudici sobretot pels potencials usuaris que no podran gaudir d’aquest servei i mostra que
l’Administració és més lenta del que ens agradaria.Una cosa és la voluntat política i un altra la possible
realització d’aquest projecte. Això ha fet que s’hagi hagut de posposar i esperem que ara que s’ha suspès
tot aquest procés es pugui tornar a fer la licitació i l’adjudicació a l’any 2021. La nostra voluntat es tornar a
presentar-nos en aquesta línia de projectes de cofinançament del Ministerio amb fons d’Enresa i puguem
presentar aquest projectes que té com a objectiu fonamental contribuir a la diversificació econòmica del
territori i a fomentar l’ocupació.

2991/2017

Asunto: Renuncia al expediente (Nº AENSC-000007-2017-E) de la Dirección General de Política
Energética y Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en relación a los proyectos de
desarrollo local cofinanciables a acometer en el año 2018 en virtud de lo establecido en los artículos 9 y
10 de la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del
entorno de las instalaciones nucleares con cargo al Fondo para la financiación de las actividades de Plan
General de Residuos Radioactivos.
2. ANTECEDENTES DE HECHO
2.1 El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 21 de junio de 2017, acordó aprobar solicitar a la
Dirección General de Política Energética y Minas la inclusión del municipio de Vandellòs i l´Hospitalet de l
´Infant dentro de la consignación establecida en la Orden IET/458/2015, en el año 2017, en la
incorporación del proyecto del centro residencial para personas mayores en Hospitalet de l´Infant.
(Expediente 2991/2017)
2.2 Consta la Resolución con Ref.: AM-PDL/RES/17-01 de la Directora General de Política Energética y
Minas recibida mediante el aviso de notificación electrónica número 201700070460340
(registroelectrónico@minetur.es) y con número de registro de entrada municipal 9701 de fecha 12 de
diciembre de 2017, por la que se determinan los proyectos de desarrollo local cofinanciables a acometer
en el año 2018 y, en su caso, los dos años siguientes, así como el importe a cofinanciar, en virtud de lo
establecido en los artículos 9 y 10 de la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las
asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares con cargo al Fondo para la
financiación de las actividades de Plan General de Residuos Radioactivos.
Consta que al Ayuntamiento de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Nº de expediente AENSC-000007-2017E), se le reconoce el proyecto cofinanciable y que figura en el “Anexo I. PROYECTOS
COFINANCIABLES” de la citada resolución según el siguiente desglose:
Proyecto: “Construcción de un nuevo equipamiento público municipal orientado a ofrecer los servicios de
residencia para las personas mayores del municipio”, siendo el importe a cofinanciar en el año 2018 por
importe de 190.450,00€ y en el año 2019 por importe de 190.450,00€.
2.3 Consta acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión del 13 de diciembre del 2017 en que se
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1. IDENTIFICACION DEL EXPEDIENTE

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

Vist l´informe emès per la Tècnica d’urbanisme del següent contingut literal:

acuerda Comunicar a la Dirección General de Política Energética y Minas que el proyecto objeto de
cofinanciación será acometido y ejecutado durante el ejercicio económico del 2018 y siguientes por el
Ayuntamiento de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
2.4 Consta certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de sesión del 20 de diciembre de 2018,
punto 3.D.3) que corresponde a la justificación parcial de la actuación del proyecto de desarrollo
cofinanciable expediente (Nº de expediente AENSC-000007-2017-E).
La justificación parcial corresponde a los gastos realizados correspondientes a las actuaciones previas
necesarias correspondientes a la tramitación de la figura de planeamiento urbanístico y gestión
urbanística y de inicio de los trámites del expediente de licitación para la futura construcción del nuevo
equipamiento público municipales orientado a ofrecer los servicios de residencia para las personas
mayores.

3.2 Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas mediante la que se establecen
medidas para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Orden IET/458/2015, de 11 de
marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares,
con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.
3.3 la Resolución con Ref.: AM-PDL/RES/17-01 de la Directora General de Política Energética y Minas por
la que se determinan los proyectos de desarrollo local cofinanciables a acometer en el año 2018 y, en su
caso, los dos años siguientes, así como el importe a cofinanciar, en virtud de lo establecido en los
artículos 9 y 10 de la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los
municipios del entorno de las instalaciones nucleares con cargo al Fondo para la financiación de las
actividades de Plan General de Residuos Radioactivos.
4. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE
En relación a la ejecución de la actuación del proyecto del centro residencial para personas mayores en
Hospitalet de l´Infant y objeto de cofinanciación, se pone de manifiesto la siguiente situación
administrativa que dificulta la ejecución de la actuación dentro de los plazos establecidos en la normativa
que rige estos proyectos cofinanciados y expuesta en los fundamentos de derecho del presente informe:

-

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de julio de 2019, punto 3.D.6) se aprobó el
pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, que regirían el contrato
administrativo de Servicios para la redacción de la documentación y dirección técnica necesaria
para la construcción de un edificio para albergar la residencia de la gente mayor y
condicionamiento del entorno, en l’Hospitalet de l’Infant, por el procedimiento abierto, con
diferentes criterios de ponderación y tramitación ordinaria. (Expediente 2252/2019).

-

Se publicó el anuncio de la convocatoria de la licitación en el perfil del contratante día 15 de julio
de 2019 y en el BOPT número CVE-2019-06584 de fecha 24 de julio de 2019.
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3.1. Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del
entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan
General de Residuos Radiactivos publicada en el BOE número 65 de 17 de marzo de 2015.
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3. FUNDAMENTOS DE DERECHO
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2.5 Consta en el expediente “ACTA DE CONSTITUCION Y VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE
COFINANCIACIÓN AÑO 2018 Y 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE VANDELLOS I L’HOSPITALET DE
L’INFANT” de fecha 24 de enero de 2019 en que el Ayuntamiento emite justificación de gasto por importe
total de 23.265,82 € de los que ENRESA abona 3.102, 26 € que ya se han ingresado en el Ayuntamiento y
que corresponde a las actuaciones indicadas en el anterior punto y que constan en el expediente.

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 6 de agosto de 2019 punto 3.D.5), se
aprueba el desistimiento del expediente de licitación del contrato administrativo de servicios
referenciado anteriormente y se notifica al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público y así
mismo se publica en el perfil del contratante el desistimiento del procedimiento del expediente
2252/2019 y también se comunica la preparación de un nuevo procedimiento de licitación.

-

Ante esta situación se incoa un nuevo expediente de licitación mediante el procedimiento de
concurso de proyectos con intervención de Jurado de acuerdo con lo que establecen los
artículos 83 a 187 de la LCSP y articulo 18 de la Ley 12/2017, del 6 de julio, de la Arquitectura
(expediente 4313/2019), aprobado per Junta de Gobierno Local de 5 de marzo de 2020, punto
3.D.3).

-

Actualmente en relación al expediente (4313/2019) se encuentra publicada la convocatoria de
licitación en el BOPT de fecha 23 de marzo de 2020 (CVE 2020 – 020033) y también publicada
en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

-

De acuerdo con la Disposición Adicional Tercera del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19”, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo y de
acuerdo con la normativa autonómica y que en este caso corresponde al “Decreto Ley 7/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica”,
el expediente de contratación (4313/2019) queda suspendido, interrumpiéndose la tramitación
del procedimiento administrativo hasta que el Real Decreto pierda vigencia (incluidas las
prórrogas) y concretamente en el caso que nos ocupa queda suspendida la convocatoria de
licitación para la presentación de ofertas para participar en el proceso del concurso de proyectos
y así queda anunciado en el expediente publicado en la plataforma del perfil del contratante del
Ayuntamiento de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
5. CONCLUSIÓN
Ante todo lo expuesto, se considera que no se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en los apartados d)
i e) del artículo 10 de la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los
municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las
actividades del Plan General de Residuos Radiactivo y así mismo, se hace difícil ejecutar el proyecto y
justificar la actuación (Nº de expediente AENSC-000007-2017-E) de “Construcción de un nuevo
equipamiento público municipal orientado a ofrecer los servicios de residencia para las personas mayores
del municipio”, dentro de los plazos establecidos en la presente convocatoria.
En este sentido, si así se considera oportuno, sería procedente aprobar solicitar ante la Vicepresidencia
Cuarta del Gobierno del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico, la preceptiva
renuncia del expediente y la devolución de los fondos abonados por la actividad realizada y ya pagados
por ENRESA, de forma voluntaria y sin que el Ministerio tenga que iniciar ningún expediente para la

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

-
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El 5 de agosto de 2019 se registró por la plataforma EACAT con el número 4903, escrito del
Tribunal Catalán de Contractos del Sector Público (expediente referencia N-2019-312) por el que
se comunica al Ayuntamiento la interposición del recurso especial en materia de contratación
interpuesto por la señora Assumpció Puig i Hord, en nombre y representación del Colegio de
Arquitectos de Catalunya (COAC), contra el pliego de cláusulas administrativas particulares y el
pliego de prescripciones técnicas que regían el contrato de servicios correspondientes a la
redacción de la documentación y dirección técnica necesaria para la construcción de un edificio
para la residencia de gente mayor y condicionamiento del entorno en l’Hospitalet de l’Infant.

ACTA DEL PLE

-

devolución de lo ya pagado, a los efectos de poder solicitar la inclusión de la actuación indicada en una
próxima convocatoria de la cofinanciación de actividades de desarrollo local.
Por todo lo expuesto, la técnica que subscribe eleva su propuesta de resolución”

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC manifestant:
“En aquest expedient aprovem el retorn d´uns diners que va percebre el nostre Ajuntament com a
subvenció d´un Projecte de cofinançament que provenia d´ENRESA. Aquest projecte era la Residència d
´Avis de l´Hospitalet. Hem de recordar que l´equip de govern ha hagut de tornar a licitar el projecte perquè
el col.legi d´Arquitectes de Catalunya el va tombar, i per tant hem de tornar a començar el procés no ens
podem acollir a aquesta subvenció. Des d´ERC volem expressar el nostre malestar respecte a la gestió
que ha fet l´equip de govern respecte a la Residència d´Avis, no podem perdre tant temps i diners. És una
llàstima que per mala gestió es perdin oportunitats i temps. Encara que ens puguem adherir a noves
convocatòries d´aquests ajuts si la gestió fos més eficaç ara podríem presentar nous projectes per a la
dinamització i el desenvolupament local i no dilatar tant en el temps un projecte tant fonamental per al
nostre municipi.”

La nostra pregunta és: Què farem per què el Ministerio en mantingui la subvenció que es va demanar el
dia 21/6/2017 i ens va concedir definitivament el 12/12/2017 i així no perdre 380.900 euros de subvenció?
Abans dit Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital al 2017, ara MInisterio pra la transición
ecológica y el reto demográfico.
Demanem doncs máxima prioritat i celeritat en els tràmits de la residència de l’Hospitalet de l’Infant, ja que
és una necessitat básica per a Hospitalet de l’Infant “
L’Alcalde explica: “Es va iniciar el procés amb l’aprovació per Junta de Govern del juliol de 2017 i es va
aprovar definitivament el febrer del 2018, però fins a l’octubre de 2018 no es va tenir l’aprovació definitiva
d’Urbanisme, és a dir, les diferents administracions que hem intervingut han estat poc àgils en els
processos de tramitació, la local també. En aquest espai de temps, també es va realitzar un estudi
econòmic per veure la viabilitat i es van gastar uns 6.000 euros dels quals la mitat els 3000 euros els
poden pagar el Ministerio. Ara el que volem fer és renunciar a aquests 3.000€ per poder optar als
190.000 euros anuals”
El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifesta: “Renúncia a la subvenció que
l’Ajuntament havia demanat al Gobierno per a la residència d’Hospitalet, degut a la suspensió de la
tramitació municipal de la mateixa fruit d’una denúncia del Col·legi d’Arquitectes, i posterior sentència
judicial. Fet que demostra, una vegada més, la improvització i mala praxis d’aquest equip de Govern.»
Intervé l’Alcalde per tancar el debat manifestant:»Ja s’ha esmentat que no s’ha aconseguit ser prou
àgils.És cert que quan vam començar aquest procés hi havia una altra llei, que no havia sortit encara la
darrera que defensa el COAC, malgrat que ho vam treure en concurs lliure i no es va adjudicar a ningú,
però al sortir aquest nova llei des del punt de vista gremial del Col·legi d’Arquitectes van presentar
aquestes al·legacions, les quals les hem tingut en compte perquè no desitgem que s’endarrereixi encara
més aquest procés. Amb tota aquest negociació el temps es continua dilatant. Si d’alguna cosa hem errat
és en l’ambició i en les ganes de tirar endavant aquest projecte.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 6 d’abril de 2020
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de C’s i 1 del PP)
que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l´abstenció de
dos membres (1 d’ERC i 1 de la CUP) i amb el vot en contra d’un membre (de la FIC), ACORDA:

ACTA DEL PLE

Independentment de les al·legacions presentades pel col·legi d’arquitectes, en el plantejament inicial de
l’execució de l’obra de la Residencia, pensem que no s’arribava a temps, doncs la subvenció que va
atorgar el Ministerio donava de termini per fer les obres fins el 31/12/2020.
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Sembla doncs, que la celeritat no ha estat del tot eficient o les ganes de l’Equip de Govern a fer la
Residència a l’Hospitalet de l’Infnt no són la seva prioritat.

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

A continuació intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT:

PRIMERO.- Aprobar solicitar ante la Vicepresidencia Cuarta del Gobierno del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, la preceptiva renuncia del expediente (Nº de expediente AENSC000007-2017-E) de “Construcción de un nuevo equipamiento público municipal orientado a ofrecer los
servicios de residencia para las personas mayores del municipio” de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a
los efectos de poder solicitar la inclusión de la actuación indicada en una próxima convocatoria de la
cofinanciación de actividades de desarrollo local.
SEGUNDO.- Aprobar la devolución de los fondos abonados por la actividad realizada y ya pagados por
ENRESA, de forma voluntaria y sin que el Ministerio tenga que iniciar ningún expediente para la
devolución de lo ya pagado, y que representan un importe de 3.102, 26 €.
TERCERO. Notificar el presente acuerdo a ENRESA, a la Intervención municipal y al Departamento de
Urbanismo a los efectos de su tramitación.

En primer lloc per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT es fan els següents
Precs:


Demanem que s’adquireixin TESTS RÀPIDS COVID-19 pels nostres empleats municipals i
voluntaris que treballen en serveis essencials i en contacte directe amb la gent , cal que se
sentin segurs i no poden contagiar a ningú. Per seguretat de tots.
Tenim clar que la prioritat en fer tests és el servei sanitari i les residències, però un cop cobert
aquests sectors creiem que els nostres treballadors/es de serveis essencials han de poder fer-se
el tests mentre duri l’estat d’alarma.
Cambra de Comerç n’adquirirà i CCBC també per poder oferir als Ajuntaments,preguem que
n’adquiriu i doneu aquest servei pel bé comú.


Un cop superat l’Estat d’Alarma preguem acelerar una campanya de sensibilització conjuntament
amb els agents econòmics locals per promoure el consum de producte de proximitat i de l’economia local
La Regidora Belen Lavilla pel grup municipal de JxCaT fa els següents precs:
- demanar protocol actuació policia aquests dies de festa
-demanar elaboració de programa educatiu poblacional sobre ús de mascareta i guants.
La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fa els següents precs:

- Felicito al servei de policia per la tasca que fan cada nit a les 8 felicitant a tots els nens que fan anys ja

és molt trista aquesta situació i ells fan que esperin aquesta felicitació amb entusiasme, els animo a que
ho continuen fent per fer-lis més amena aquesta situació"
l- Que l’ajuntament vetlli per el benestar dels veïns amb un repartiment de mascaretes per tots els veïns.
- Demana saber si es cobraran els imports pagats pel veïns per exemple a les activitats esportives.
La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC es formulen les següents preguntes:
.- El dia 22/01 a causa dels efectes del temporal Glòria Vandellòs es va quedar unes 15 hores sense llum.
Hem pogut llegir en una junta de govern que hi hagut moltes instàncies de veïns amb aquesta queixa i
demanant el perquè l´Ajuntament no va informar a la ciutadania. El consistori respon que farà les
gestions oportunes amb ENDESA perquè en properes situacions similars informi a l´Ajuntament amb la
màxima diligència possible per poder informar a la població. S´han dut a terme aquestes gestions amb
ENDESA? Per què no es va informar als veïns aquell dia?
2.- Durant uns quants migdies a Vandellòs es produeixen microtalls de llum? Heu informat?

ACTA DEL PLE

C) PRECS I PREGUNTES
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No hi ha assumptes

Número: 2020-0003 Data: 04/06/2020

B) ACTIVITAT DE CONTROL

3.- Dins de les mesures decretades per tal de pal·liar els efectes de la crisi del COVID-19 hi ha l
´ajornament fiscal? En què consistirà?
4.- El dia 14/04 es començarà el tercer trimestre de forma on-line tal hi com ha informat el Departament d
´Educació de la Generalitat, voldríem saber si des dels Departaments d´Educació i de Benestar de l
´Ajuntament s´estan fent gestions per tal de detectar possibles necessitats de les famílies desfavorides del
nostre municipi al respecte de dispositius mòbils, tablets i/o ordinadors?
5.- Existeix un protocol per si hi hagués algun policia local contagiat per la COVID-19?
I per últim des del grup municipal d´ERC volem agrair i felicitar a tots els veïns i veïnes del nostre municipi
pel gran compliment de les mesures aplicades per seguir el confinament. També volem felicitar la feina
dels nostres sanitaris i de la policia local.

Intervé la Regidora Núria Ortiz per contestar a la pregunta de la Regidora Esmeralda Saladié pel tema
dels ordinadors manifestant: Esmeralda i Assumpció que treballeu en el sector coneixeu de primera ma
l’esforç que està fent el Departament d’Educació de la Generalitat, així com l´esforç des dels Serveis
Territorials,coneixeu les reunions que fa periòdicament en Jean Marc Segarra amb tota la gent que
treballa amb el sector de l´educació, també coneixeu que encara no han pres mesures exactes,sí que es
veritat que des de l’Escola Mestral es va fer un consell escolar la setmana passada, on es va comentar
tota la tasca que està fent el departament i vosaltres coneixeu que educació te una preocupació
primordial, sobretot amb les escoles públiques, no és el cas del nostre municipì,però sí si mirem tot el
territori, i és que hi ha un 40% de l’alumnat que te dificultats d’accés als mitjans, com pot ser ordinadors i
tablets, com a tenir internet. Primer de tot, confiar en el Departament d´Educació, perquè sé, i Esmeralda,
Assumpció i Alfons que és del gremi, que no deixarà enrere el 40% d’aquest alumnat que tenen més
dificultats, també estem a l’espera que ens diguin quines són les mesures que prendran, jo crec que tenen
bastant clar que volen avançar matèria d’aquest últim trimestre,d’aquest 3er trimestre, també crec que
tenen bastant clar que el tema d’avaluació serà molt complex, perquè aquí també entren altres factors que
agreugen aquestes diferències entre l’alumnat, i la primera preocupació és no engrandir les diferències
entre alumnes perquè tenen situacions socioeconòmiques diferents i perquè tenen pares per exemple que
estan a casa, altres a casa teletreballant i no els hi poden donar el suport que necessiten per avançar,
llavors des del departament d’ensenyament de l’Ajuntament,el que estem és en contacte constant tant
amb els centres com amb el departament d’educació, que també he d´agrair que estan tenint una feina
tremenda, i des del primer moment que agafo el telèfon per parlar amb l’inspector en cap me l´agafa i
m’ho explica tot, i ells estan donant la informació que tenen, que com sabeu no ho tenen clar, hem de ser
cautes, hem d’esperar a veure quines solucions dona el departament i amb això intentar compensar les
dificultats que tingui sobretot l’alumant amb més precarietat. No se si et responc
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Pel mateix interlocutor es fan les següents
Preguntes
1.- Perquè es farà sonar la música de la processó pels altaveus del poble de Vandellòs avui dijous, quan
estem en una societat teòricament laica?
2.- Ahir dia 8 d’abril finalitzava el termini perquè l’Ajuntament donés compliment a la RESOLUCIÓ
SLT/812/2020 del Dept. de Salut pel qual l’Ajuntament havia de trametre la proposta motivada
d'assignació de les empreses funeràries a cada centre residencial o altres locals i espais medicalitzats, i la
proposta de preu màxim a oferir per a la prestació bàsica imposada legalment, desglossat per cadascun
dels conceptes i prenent com a referència els preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020. Això
s’ha fet?
3.- Ara que la Direcció General de Protecció Civil i el Departament d’Agricultura insten, amb les mesures
de prevenció adequades, els Ajuntaments a autoritzar els mercats setmanals, l’Ajuntament té previst de
permetre’n la seva reobertura?
4.- Quines mesures relacionades amb l’emergència sanitària té previst d’implementar l’equip de Govern
en els propers dies?

ACTA DEL PLE

Precs
Amb esperit constructiu, demanem que d’ara endavant en compti amb els grups de l’oposició per prendre
decisions, i s’habilitin els espais adequats i formals perquè entre totes puguem contribuir a passar el
menys dolosament possible aquesta situació i, en especial, la que vindrà.
Que s’elabori i es faci difusió per diferents mitjans un únic document actualitzable amb totes les mesures
municipals en relació a l’emergència sanitària, així com totes aquelles que es considerin necessàries.
En relació a la mancomunació de serveis i equipaments, l’equip de Govern s’ha plantejat mancomunar la
nova Residència d’Hospitalet?
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Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es formulen els següents

Contesta a l’Assumpció : Els tenim identificats, s’han fet aquestes enquestes enviades des del
departament que estan fent la seva feina i ja s´han passat a l’Escola Mestral i a l’Escola Valdelors i els
tenim tots identificants, exceptuant una petita part que no l´han contestat, però els tenim identificats.

L’ Alcalde contesta a les preguntes:

Pel que fa als ajornaments de pagaments de taxes i impostos que depenen de l’Ajuntament ja s’han fet
els tràmits amb BASE. Però ajornar no vol dir deixar de pagar.
El mercat setmanal es va suprimir des del principi perquè els marxant venen de lluny i no es pot controlar
l'afluència de compradors.
Pel que fa el tema de la processó, s’ha rebut una petició popular per posar música la nit del Dijous Sant i
l’Ajuntament l’ha acceptat.
Per finalitzar, esmentar que la versió telemàtica ha funcionat força bé i ens sumem a l’agraïment al sector
sanitari públic, als departaments del consistori i demanem a tots els veïns i veïnes que es queden a casa.
La pandèmia no ens ha afectat gaire i hem de ser molt curosos amb les distàncies i mesures de
prevenció. Alhora desitgem que tothom continuï bé.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Pel que fa als microtalls de subministrament elèctric a Vandellòs, ja s’ha fet la gestió amb Endesa.
Moltes vegades ens diuen que l’avaria durarà dos hores i no es creu convenient avisar a la població, però
després resulta que els temps de reparació de les avaries s’allarga perquè van sorgint noves afectacions
a altres subestacions.

Codi Validació: KSAAWGLGAXXARCGYHFSDH3RQT | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 93 de 93

Entenem que no hi ha hagut una afluència de gent que ha vingut a les segones residències, com ho
corroboren els consums d'aigua dels diferents nuclis de població, en especial els de la costa. Pel que fa al
consum d’aigua a l’Hospitalet de l’Infant eren de 1.913 m3 el passat 13 de març i al dia d’ahir eren de
1.500 m3 per tant un descens significatiu. A Vandellòs el dia 13 eren 156 m3 i al dia d’ahir 158 m3. A
Masriudoms eren 13 m3 el divendres dia 13 i ahir eren 9 m3. A Vanessa Park el dia 13 eren 20 m3 i ahir
eren 19 m3 . A Masboquera el dia 13 eren 18 m3 i ahir 11 m3 i a l’Almadrava el divendres 13 eren 53 m3 i
el dia 6 eren 24 m3. El que ens preocupa més és la baixada del consum al Polígon pel fet que l’activitat
econòmica està afectada, ja que el divendres 13 eren 130 m3 a dia d’ahir eren 80 m3 . Això ens indica la
crisi econòmica que haurem d’afrontar.
En quan a la prevenció de riscos, s’ha de procurar que tinguin tots els controls i equips necessaris. Els
preus fluctuen i els preus aniran caient a mesura que el procés es vagi allargant. Les caretes mes
senzilles poden valdre un euro o euro i mig però resulten un 50% més cares. Inclús una empresa del
territori ofereix aquestes FPP2 a 7 euros per tant ens adherirem a les millors ofertes. Si el personal ha de
tornar a treballar el dimarts dia 14, els treballadors ho han de fer disposant de totes les eines de protecció,
tot i que ara mateix és un bé escàs. La Subdelegació de l’Estat ens ha facilitat unes 200 caretes fpp2.

ACTA DEL PLE

El dissabte de la setmana passada semblava que s’havia incrementat una certa afluència de gent a la
costa, també al CAP sembla que hi ha hagut alguna afluència, però cal recordar que el CAP de Miamiplatja està tancat els caps de setmana i això comporta una major afluència cap el nostre municipi.També
l’àrea comercial que tenim a l’entrada conflueixen gent de zones properes.

