Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/4

PLE

Extraordinària

Data

14 / de juliol / 2020

Durada

Des de les 14:00 fins a les 14:15 hores

Lloc

SALA DE SESSIONS AJUNTAMENT

Presidida per

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

Secretari

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

40914565A

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

SÍ

39864814H

ASSUMPCIÓ CASTELLVÍ AUVÍ

NO

39876612V

BELEN LAVILLA VIDAL

NO

48273403Z

DIEGO GARCÍA VERA

SÍ

75706355S

ELIDIA LOPEZ REDONDO

SÍ

39898404M

ESMERALDA SALADIÉ BARROSO

SÍ

39841785N

FREDERIC ESCODA GIL

SÍ

39869283W

GUADALUPE CAPELLA CASTELLVÍ

SÍ

39875804Z

MARIA JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ

SÍ

39883261L

NÚRIA ORTIZ SANCHEZ

SÍ

39873608A

SERGI SALADIÉ GIL

NO

24414442B

SILVIA PUJOL GARCIA

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0006 Data: 20/07/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 20/07/2020
HASH: 2ec44cbe6ee83ff5c82220de105c79b5

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 20/07/2020
HASH: feec2a99892b417b9b1e886da54c0d6b

ACTA

33980696J

TOMAS DÍAZ CRUCERA

SÍ

29198530F

VICENTE VAYA MORTE

NO

Excuses d'assistència presentades:
1. ASSUMPCIÓ CASTELLVÍ AUVÍ:
«reunio»
1. VICENTE VAYA MORTE:
«vacances»

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

S' aprova per unanimitat dels deu membres assistents (6 del PSC, 1 de la FIC, 1 d'
ERC , 1 de C's i 1 del PP) del nombre de tretze que legalment el componen, l'acta de
la sessió anterior.

Expedient 2131/2020. Pressa de possessió de la Sra. Sara Barceló Arbós, com
a Regidora de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per la
Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa municipalista
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

Es dóna compte de la credencial rebuda de la Junta Electoral Central
"Credencial de concejala
Don ANTONIO JESÚS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO, Presidente de la Junta
Electoral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido
designada CONCEJALA del Ayuntamiento de VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE
L'INFANT (TARRAGONA)
DOÑA SARA BARCELÓ ARBÓS
por estar incluida en la lista de candidatos presentada por CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA a las elecciones locales de 26 de mayo
de 2019, en sustitución, por renuncia, de don Sergi Saladié Gil.
A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de VANDELLÒS I
L'HOSPITALET DE L'INFANT (TARRAGONA), expido la presente en Madrid, a 11 de
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DEL PLE

A) PART RESOLUTIVA

Número: 2020-0006 Data: 20/07/2020

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

L’explicació d’aquesta alternança cal cercar-la en les bases ideològiques i en la pràctica política de la la
nostra formació: la voluntat de no convertir els càrrecs públics en un mode de vida, la creença que les
companyes que ens representen a l’oposició no s’haurien d'embutxacar ni un sol euro de les retribucions
que ens paga l’Ajuntament, la convicció que el servei a les persones i la gestió del bé comú és una
vocació, no pas una professió; i, finalment, la certesa que la força d’un col·lectiu ben organitzat sempre
és superior a la feina d’una sola persona, per molt brillant i voluntariosa que aquesta sigui.
Tots aquests principis van quedar recollits en el Codi Ètic que les quatre candidates de la CUP
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, inclosa la persona que ara us parla, vam signar públicament durant
la campanya electoral. I, un cop passat aquest primer any de legislatura, ens refermem més que mai en
els nostres principis, les nostres obligacions vers totes les veïnes del municipi i en la voluntat
implacable de millorar les condicions de vida del conjunt de la població del municipi, especialment les
de les classes populars, que són les que més estan patint la crisi econòmica.
En aquest sentit, continuarem treballant en les mateixes línies en les que ho hem fet fins ara: enfilar el
futur postnuclear del municipi, amb la més que segura reducció dels ingressos municipals; promoure,
paral·lelament, l'ús d’energies alternatives per tal d’aturar el canvi climàtic; treballar en la
remunicipalització dels serveis més bàsics que han estat posats en mans de companyies privades o
semi-privades: la sanitat, l’aigua, els serveis funeraris, la gestió de les escombraries o la cura de la gent
gran haurien de ser serveis 100% públics amb els quals no es fes cap mena de negoci.
A la Candidatura d’Unitat Popular som independentistes, feministes, assemblearis socialistes i
internacionalistes. No ens aturarem fins aconseguir la plena llibertat nacional dels Països Catalans,
lluitant allà on calgui, des del carrer fins a les institucions. Tots els organismes de l’Estat espanyol, des
de la monarquia, fins els jutges, passant pel Gobierno de España o la Generalitat autonòmica de
Catalunya. continuen exercint la repressió contra l’independentisme combatiu. Els plantarem cara, arreu
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La Regidora Sara Barceló Arbós demana la paraula al Sr. Alcalde, el qual li dóna i manifesta:
En primer lloc, voldríem recordar el motiu pel qual ens trobem avui en aquest ple extraordinari. Fa poc
més d’una any, ens vam presentar a les eleccions municipals amb la
promesa que, en cas d’obtenir una acta de regidora, les quatre persones que encapçalàvem la llista de la
Candidatura d’Unitat Popular ens alternaríem en el càrrec, a raó d’una per any.

ACTA DEL PLE

Per imperatiu legal prometo servir a les veïnes de Vandellòs, Masboquera, Masriudoms, Vanessa Park,
l’Hospitalet de l’Infant, l’Almadrava, i totes les descendents de Gavadà, Fatxes, Masdevalentí, Remullà
i Castelló, i treballar per un municipi socialment just, solidari, ecologista, feminista, democràtic i
republicà,i que contribueixi a assolir la plena sobirania dels Països Catalans, la llibertat de les preses
polítiques i el retorn de les exiliades.
En compliment d'aquesta rebuda de la Junta Electoral Central s´ha de fer constar que la Sra.
Sara Barceló Arbós, atenent l'apartat 7 de l'art, 75 de la LLei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local,va presentar la seva declaració d´interessos i d'activitats a la
Secretaria municipal, i que a més a més s´ha constatat que no existeix cap causa
d'incompatibilitat.

Número: 2020-0006 Data: 20/07/2020

junio de 2020."
D´acord amb el que disposa l'apartat núm 8 de l´article 108 de la Llei Orgànica 5/85,
de 19 de juny, del Règim Electoral General, a efectes d´adquirir la plena condició del
càrrec de Regidor o Regidora procedeixin a jurar o prometre d´acord amb la fórmula
establerta al Decret 707/79, de 15 d´abril.
Per l'Alcalde-President es fortmula la pregunta a aquesta Regidora:
“PROMET PER LA SEVA CONSCIÈNCIA I HONOR, COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE
VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT , AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR
I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT I
L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA?
A continuació farà la presa de possessió manifestant:

i tothora.
No voldríem acabar sense agrair al company Sergi i, per extensió, a totes les persones que conformen
l’assemblea local de la CUP i a les que ens han donat suport i ànims, la feina
feta durant el primer any de legislatura. Fem nostre el crit històric de lluita del poble català, que
continua sent més vigent que mai: «Visca la terra i mori el mal govern». Les arrels ben sòlides al passat,
tot mirant amb esperança el futur. Permeteu que finalitzem aquest discurs amb les paraules del mestre
Joan Fuster: «El que mana vol que els manats siguem dòcils. Hem de partir d’aquesta obvietat.»
Rebel·lem-nos i siguem crítics, perquè aquesta és l’única manera de ser lliures i de viure plenament.
Moltes gràcies!"

El Ple en resta assabentat

Es dóna compte de la credencial rebuda de la Junta Electoral Central
"Credencial de concejala
Don ANTONIO JESÚS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO, Presidente de la Junta
Electoral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido
designada CONCEJALA del Ayuntamiento de VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE
L'INFANT (TARRAGONA)
DOÑA LAIA MARTORELL GARCIA
por estar incluida en la lista de candidatos presentada por JUNTS PER CATALUNYA
a las elecciones locales de 26 de mayo de 2019, en sustitución, por renuncia, de
doña Belen Lavilla Vidal.
A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de VANDELLÒS I
L'HOSPITALET DE L'INFANT (TARRAGONA), expido la presente en Madrid, a 11 de
junio de 2020."
D'acord amb el que disposa l'apartat núm 8 de l´article 108 de la Llei Orgànica 5/85,
de 19 de juny, del Règim Electoral General, a efectes d´adquirir la plena condició del
càrrec de Regidor o Regidora procedeixin a jurar o prometre d´acord amb la fórmula
establerta al Decret 707/79, de 15 d´abril.
Per l'Alcalde-President es fortmula la pregunta a aquesta Regidora:
“PROMET PER LA SEVA CONSCIÈNCIA I HONOR, COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE
VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT , AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR
I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT I
L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA?
A continuació farà la presa de possessió manifestant:
"Prometo per Imperatiu legal,
Amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya, manifesto el meu ferm
compromís amb la igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la
construcció d’una Catalunya políticament lliure , socialment justa , econòmicament
pròspera i territorialment equilibrada."
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2020-0006 Data: 20/07/2020

Expedient 2132/2020. Pressa de possessió de la Sra. Laia Martorell García com
a Regidora de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per la
Candidatura de Junts per Catalunya

En compliment d'aquesta rebuda de la Junta Electoral Central s´ha de fer constar
que la Sra. Laia Martorell Garcia,atenent l'apartat 7 de l'art, 75 de la LLei 7/85, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local,va presentar la seva declaració d
´interessos i d'activitats a la Secretaria municipal, i que a més a més s´ha constatat
que no existeix cap causa d'incompatibilitat.
El Ple en resta assabentat

Expedient 2274/2020. Adscripció de les noves regidores als organismes de
l'Ajuntament
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Vista la proposta de l'Alcaldia del següent contingut
"Ateses les credencials rebudes de les noves Regidores d’aquest Ajuntament
Laia Martorell Garcia per Junts per Catalunya
Sara Barceló Arbós per Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista
Atesa la seva presa de possessió en plenari de la Corporació, es fan les següents
propostes per tal de designar-les membres dels òrgans municipals que varen ser
nomenades les seves precedents en Plenari del 4 de juliol de 2019 i Plenari de 25 de
setembre de 2019.
Primer.- Establir que en tots aquells òrgans que ja formaven part les seves
precedents, seran substituïdes per les actuals Regidores.
Segon.- Nomenar com a membres del CECOPAL:
Substituta Representant municipal al Consell Assessor: Laia Martorell García
. Substituta: Sara Barceló Arbós.
Tercer.- Nomenar al Patronat municipal de mitjans de comunicació:
- Regidora de JxCaT: Laia Martorell García
Quart.- Nomenar al Patronat municipal de l’Escola de Música:
- Regidora de JxCaT;: Laia Martorell García
Cinquè.- Nomenar al Patronat municipal de la Llar d´Infants:
- Regidora de la CUP: Sara Barceló Arbós
Sisè.- Nomenar al Patronat de l’Escola de Música:
-Regidora de la CUP: Sara Barceló Arbós.
Setè.- Nomenar portaveu suplent del Grup municipal de Junts per Catalunya a Laia
Martorell García
Vuitè- Nomenar portaveu de la Candidatura d’Unitat popular-Alternativa municipalista
a a Sara Barceló Arbós.
Novè.- Establir amb efectes al 14 de juliol el règim d’indemnitzacions i retribucions
per raó de servei a les regidores Laia Martorell García i Sara Barceló Arbós."
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels dotze membres assistents (6 del PSC, 1
de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC, 1 de la CUP, 1 de C's i 1 del PP), que representen
la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen,ACORDA:
Primer.- Establir que en tots aquells òrgans que ja formaven part les seves
precedents, seran substituïdes per les actuals Regidores.
Segon.- Nomenar com a membres del CECOPAL:
Substituta Representant municipal al Consell Assessor: Laia Martorell García
. Substituta: Sara Barceló Arbós.
Tercer.- Nomenar al Patronat municipal de mitjans de comunicació:

Número: 2020-0006 Data: 20/07/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DEL PLE

Favorable

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2020-0006 Data: 20/07/2020

No hi ha assumptes
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DEL PLE

- Regidora de JxCaT: Laia Martorell García
Quart.- Nomenar al Patronat municipal de l’Escola de Música:
- Regidora de JxCaT;: Laia Martorell García
Cinquè.- Nomenar al Patronat municipal de la Llar d´Infants:
- Regidora de la CUP: Sara Barceló Arbós
Sisè.- Nomenar al Patronat de l’Escola de Música:
-Regidora de la CUP: Sara Barceló Arbós.
Setè.- Nomenar portaveu suplent del Grup municipal de Junts per Catalunya a Laia
Martorell García
Vuitè- Nomenar portaveu de la Candidatura d’Unitat popular-Alternativa municipalista
a a Sara Barceló Arbós.
Novè.- Establir amb efectes al 14 de juliol el règim d’indemnitzacions i retribucions
per raó de servei a les regidores Laia Martorell García i Sara Barceló Arbós."
Desè.-Comunicar-ho a les Secretàries dels Patronats, al responsable de Protecció
civil i al Cap de recursos humans als efectes que prenguin nota dintre de les seve
àrees competencials.

