Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/5

PLE

Ordinària

Data

30/ de juliol / 2020

Durada

Des de les 18:15 fins a les 21:15 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

SÍ

48273403Z

DIEGO GARCÍA VERA

SÍ

75706355S

ELIDIA LOPEZ REDONDO

SÍ

39898404M

ESMERALDA SALADIÉ BARROSO

SÍ

39841785N

FREDERIC ESCODA GIL

NO

39869283W

GUADALUPE CAPELLA CASTELLVÍ

SÍ

46059791Z

LAIA MARTORELL GARCIA

SÍ

39875804Z

MARIA JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ

SÍ

39883261L

NÚRIA ORTIZ SANCHEZ

SÍ

39915826Q

SARA BARCELO ARBOS

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 02/10/2020
HASH: f6e0088a8484b90f72ee377277adb5af
ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 02/10/2020
HASH: 2ec44cbe6ee83ff5c82220de105c79b5

ACTA

24414442B

SILVIA PUJOL GARCIA

SÍ

33980696J

TOMAS DÍAZ CRUCERA

SÍ

29198530F

VICENTE VAYA MORTE

NO

Excuses d'assistència presentades:
1. FREDERIC ESCODA GIL:
«vacances»
1. VICENTE VAYA MORTE:

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

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

S'aprova l'acta de la sessió anterior amb el vot favorable d'onze membres (5 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 INTERNS
Expedient 1731/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, del reglament orgànic
municipal
Favorable

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

Atès que s' ha elaborat l'esborrany del Reglament orgànic municipal del qual es fa una breu explicació per part de
l'Alcalde.
Atès que aquest s'ha substanciat una consulta pública a la web municipal i al portal de la transparència segons el
que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú.
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A) PART RESOLUTIVA

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

«baixa»

Atès el que disposen els articles 49 i 70 de la Llei 7/85, de 2 d´abril, reguladora de les Bases del règim local, 63.1 del
Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels Ens Locals i 178-1 b)
del Decret legislatiu 2/03, de 28 d´abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d'ERC que manifesta: "Des d´ERC estem satisfets del
ROM que avui es porta a aprovació en aquest Ple, entenem que les noves realitats socials i ciutadanes el feien
necessari .
Ha estat fruit d´un treball col.lectiu i participatiu en el qual hem estat representats tots els grups municipals excepte la
CUP.
El ROM és un document que regula l’organització i funcionament dels diferents òrgans municipals, l’aplicació dels
drets i deures dels membres de la corporació, i aspectes com la informació i la participació ciutadana entre d’altres, i
per tant esdevé una eina útil i d’interès per als representants polítics, funcionaris, entitats cíviques i per tots els
ciutadans en general.

Intervé la Regidora Sara Barceló del grup municipal de la CUP que manifesta:
"En el passat ple del juliol de l’any 2019, la CUP vam presentar una proposta d’acord sobre Bon Govern,

aquesta proposta demanàvem:
La constitució d’una comissió formada per tots els grups polítics, entitats i associacions del municipi per
començar a redactar el Reglament Orgànic Municipal.”
-

Modificar el Reglament de participació ciutadana per introduir-hi la possibilitat de qualsevol ciutadà
d’exercir el dret a presentar propostes de mocions al Ple sempre que siguin d’interès general.

-

Modificació l’Article 9 del Reglament de participació ciutadana perquè sigui la Comissió Informativa de
Serveis a les Persones, o en la que s’acordi, qui decideixi si inclou o no dins l’ordre del dia de la sessió
plenària les intervencions ciutadanes al Ple. La nostra proposta és que sigui la Comissió informativa
corresponent, on hi estem totes les regidores representades, qui tingui aquesta potestat.

-

Modificació del Reglament de participació ciutadana per reconèixer el dret de les entitats municipals o
associacions que ho vulguin o necessitin d’assistir a les comissions informatives a mode de
compareixença, tenint en compte el que diu el punt 2 de Article 227 del RD 2568/1986, que diu, i cito
literalment:
2. No son públicas las sesiones de la Comisión de Gobierno ni de las Comisiones
Informativas. Sin embargo, a las sesiones de estas últimas podrá convocarse, a los
solos efectos de escuchar su parecer o recibir su informe respecto a un tema concreto,
a representantes de las asociaciones o entidades a que se refiere el artículo 72 de la
Ley citada en el número anterior.

-

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

La CUP vam decidir no participar en el projecte de redacció, ja que en cap moment s’ha tingut la consideració
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-

ACTA DEL PLE

Transparència i Participació Ciutadana, la qual no va ser aprovada amb els vots en contra de PSC, CS i PP. En

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Per tot això, diem que estem satisfets perquè aquest ROM reflecteix els mecanismes i la regulació adient per fer
efectius els principis de transparència i de bon govern, d´igualtat efectiva entre homes i dones, d´accés electrònic a l
´administració i de simplificació de l´activitat administrativa"

de fer partícep la ciutadania del nostre municipi, exceptuant els processos habituals d’al·legacions És per això
que votarem en contra.
Per la Regidora Elidia lópez del grup municipal de la FIC es manifesta:"El dia 29 de maig va enviar el Sr. Alcalde un
correu amb el document acabat en ple estat d’alarma, esperant ser revisat per nosaltres no veig quines són les
preses de posar-lo a exposició publica una setmana desprès, hagut sectors que malauradament durant l’estat
d’alarma no han pogut treballar, però hagut sectors que han tingut molta feina,
Això ha sigut un document a corre cuites per cobrir l’expedient on amb alguns partits se li ha tingut en més
consideracions que amb altres.
Demanem al Sr. Alcalde si ha rectificat el punt en que exposa les mocions dels veïns ja que textualment diu com cita
al reglament participatiu cosa que no és així o es modifica un reglament o l’altre."

Primer.- Aprovar inicialment el reglament orgànic municipal que s' adjunta com Annex 1
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la seva
publicació edictal tant al Butlletí oficial de la província com al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i als Taulers
d´anuncis de la Corporació.Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus d´al.legació i/o reclamació l´acord
esdevindrà en definitiu sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la publicació de la modificació aprovada
definitivament.
Tercer.- Contra la publicació de l´aprovació definitiva d’aquest reglament es podrà interposar recurs
contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos comptats des de l´endemà de la publicació de l´aprovació definitiva, d´acord amb el que
disposa l'article 112 de la Llei 39/2015, d' 1 d´octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions
públiques i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de les jurisdicció contenciosadministrativa del 13 de
juliol de 1998.
Quart.- Aquest reglament entrarà en vigor l´endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la província de
Tarragona, i sempre que s´hagi donat compte de la mateixa a l´Administració de la Generalitat i hagi transcorregut el
termini de 15 dies hàbils previst a l´art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, de Bases de Règim Local.

Expedient 2055/2020. Estudi i determinació de les festes locals dels diferents nuclis que
integren el Municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per a l'any 2021
Favorable

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

Pel Regidor de Festes es fa la proposta per les festes de l' any vinent que seria la següent:
Almadrava,l’: 23 i 24 de juliol
Hospitalet de l’Infant,l’: 29 de juny i 16 d'agost
Masboquera:7 d’agost i 17 novembre

ACTA DEL PLE

El Ple de l´Ajuntament amb el vot favorable de deu membres (5 del PSC, 2 de JxCaT, 1 d' ERC, 1 de C's i 1 del PP)
que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l'abstenció del membre
de la FIC i amb el vot en contra del membre de la CUP, ACORDA:
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Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 27 de juliol de 2020.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Per la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es manifesta: "Si, jo llavore'ns ho fem entre tots per que el
que vàrem fer el 2018 no sortia, justament el que qualsevol ciutadà pugués presentar una moció, és un document
obert, ho fem entre tots i ja està, solament era això."

Masriudoms: 23 i 24 de juliol
Vandellòs: 23 de juliol i 24 setembre
Atès que pel Departament de Treball, Afers socials i famílies es sol.licita la designació de les festes locals del
Municipi per poder realitzar el calendari laboral per a l'any 2021
Intervé la Regidora Sara Barceló del grup municipal de la CUP manifestant:
"En la Comissió Informativa de Serveis Interns (CISI/2019/11) celebrada el passat 18 de juliol de 2019, el nostre grup
municipal va manifestar que no estava d’acord en mantenir la festa local del dia 25 de juliol al nucli de Vandellòs i
igualment ho vam fer al ple del mes de juliol de l’any 2019, a través d’una esmena que va ser rebutjada per la majoria
del ple.

Amb els anys, aquest costum ja no està tan arrelat entre la població, i a més la festa major de Sant Jaume a
l’Almadrava ja no es fa coincidir sempre amb el dia 25, sinó que es concentren els actes en el cap de setmana més
proper.

Per tant, i en conseqüència, des del nostre punt de vista no té sentit mantenir com a dia festiu de Vandellòs el 25 de
juliol. En canvi, considerem que sí tindria sentit declarar dia festiu local a Vandellòs el divendres de la Festa de la
Germandat que se celebra als voltants del 15 de maig, dia de Sant Isidre El Llaurador."
Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis interns del 27 de juliol de 2020.
El Ple de l´Ajuntament amb el vot favorable d'onze membres (5 del PSC, 2 de JxCAT, 1 de la FIC, 1 d' ERC, 1 de C's
i 1 del PP), que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb el vot en
contra de la CUP, ACORDA:

ACTA DEL PLE

A més, el dia 25 de juliol, Sant Jaume, és una data declarada festiva a Vandellòs però en aquest nucli urbà mai hi
hagut cap acte de celebració aquest dia.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Quan es va establir aquest dia de festa local a Vandellòs tenia el sentit que es fes coincidir amb la festa major de
Sant Jaume de l’Almadrava, ja que moltes persones de Vandellòs tenen finques en aquelles partides dels
Acampadors, i aprofitaven la festa local de Vandellòs per poder assistir als actes de festa major d’aquell nucli.

Almadrava,l’: 23 i 24 de juliol
Hospitalet de l’Infant,l’: 29 de juny i 16 d'agost
Masboquera:7 d’agost i 17 novembre
Masriudoms: 23 i 24 de juliol
Vandellòs: 23 de juliol i 24 setembre
Segon.- Comunicar-ho al Departament de Treball, Afers socials i Famílies i al departament de recursos humans així
com al comité del personal laboral i delegats dels funcionaris.

Expedient 1198/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació dels
estatuts del Patronat municipal de mitjans de comunicació
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
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Primer.-Aprovar la proposta de les festes locals pel 2021 desglosades en els seus nuclis respectius:

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

La Regidora Núria Ortiz fa explicació seguent: “Com es va explicar als patronats i a les comissions, per consell dels
departaments de secretaria i d’intervenció, al article 11 dels estatus del Patronat municipal de mitjans de
comunicació, a l’apartat b) posa literalment " ... aprovar inicialment el projecte de pressupost del
PMMCVHI, les modificacions pressupostàries i la liquidació de comptes , per elevar-los posteriorment a l'Ajuntament
per a la seva incorporació als documents municipals generals respectius i llur tramitació posterior ..." i proposa el
següent redactat: b) aprovar i tramitar el pressupost del PMMCVHI, les modificacions pressupostàries i la liquidació
de comptes, sense perjudici de donar compte al plenari de la corporació, com òrgan tutelar del patronat
La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifesta: "És una modificació per ser més àgils en
la gestió, tal i com s’ha fet en altres Patronats , per tant hi estem d’acord."

Al que manifesta la Regidora Núria Ortiz que es pren nota d'aquesta petició.
Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 27 de juliol de 2020
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable d'onze membres (5 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:
Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Patronat municipal de mitjans de comunicació concretament al seu
article 11 que passarà a dir:
b) aprovar i tramitar el pressupost del PMMCVHI, les modificacions pressupostàries i la liquidació de comptes, sense
perjudici de donar compte al plenari de la corporació,com òrgan tutelar del patronat
Segon.- Exposar a públic pel termini de 30 dies hàbils aquesta modificació al Butlletí oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de presentació de reclamacions i/o al.legacions,
d'acord amb el el que disposa l’article 201 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals.Exhaurit el termini atorgat sense haver-se presentat cap al.legació s’entendrà
aprovat definitivament l’esmentada modificació sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra
de la mateixa.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Gerència i Secretaria del Patronat de Mitjans de comunicació i al
Departament de Serveis Econòmics.

Expedient 2829/2019. Estudi i aprovació definitiva del plànol de delimitació d'incendis
forestals segons la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal.lacions
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Crec que el tercer grup municipal i segon a nivell de l’Hospitalet té el dret de ser convidat pels mitjans de
comunicació locals per donar la seva opinió sobre el greus problemes que esta passant la societat des del mes de
febrer. Els nostres votants i veïnes en general volen saber que n’opinem de tot això, volen saber que fa o que deixa
de fer l’ajuntament en relació a la COVID-19, i els recordo que l’ajuntament som tots i l’opinió de l’oposició és, al
menys tan vàlides com les de l’equip de govern, encara que no ho sembli."

ACTA DEL PLE

Per finalitzar la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fa el següent prec: "Em poden dir quantes
vegades ha estat demanada l’oposició, o en aquest cas, el meu grup municipal als mitjans local?

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Intervé la Regidora Sara Barceló del grup municipal de la CUP i manifesta: "Tal i com ja vam fer a les juntes de
patronats de música i llar d’infants com en el ple de l 3 de juny de 2020, votarem a favor d’aquesta proposta, ja que
es una modificació que entenem dota de més autonomia a la gestió econòmica del Patronat, que és on hi ha els
representants implicats en el dia a dia d’allò que representa el Patronat. I encara que no tots els Grups Municipals
estem representants a tots els Patronats, igualment la majoria dels ingressos dels seus pressupostos prové de
l’Ajuntament, el que vulguem proposar els Grups Municipals ja es debati vota quan es tramiten els pressupostos"

situades en terrenys forestals.
Favorable

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

Per acord plenari de 24 de juliol de 2019 es va aprovar inicialment el plànol de delimitació d'incendis
forestals segons la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal.lacions situades en terrenys forestals.
Per acord plenari del 4 de desembre de 2019 es va aprovar i resoldre les al.legacions presentades.

Gràcies a aquestes al·legacions de la CUP, la proposta inicial es millora substancialment la proposta inicial. Almenys
ara el plànol de franges inclourà indrets que incialment havien quedat incomprensiblement fora, com ara el Vanessa
Park, els Corralets, la Porrassa, el Polígon Industrial Les Tàpies, les centrals nuclears i la tèrmica, les subestacions
elèctriques del Coll de Balaguer, l’Àrea de servei de l’Hospitalet de l’AP7, la gasolinera de l’Hospitalet de l’Infant,
diverses instal·lacions del gasoducte Barcelona-Tivissa, o l’ermita de Sant Roc, entre altres.
També gràcies a la nostra feina es considerarà la urbanització Vanessa Park com a Urbanització o Nucli, quan el
document aprovat inicialment la qualificava de Caseta de tros. També s’estima l’al·legació 7 i aquest plànol de
franges s’incorporarà al Projecte d’ordenació forestal municipal (POF).
Però igualment, el que es porta avui a aprovació definitiva deixa fora aspectes susbtancials com ara no concertar les
actuacions amb els propietaris afectats i amb l’ADF Vandellòs, la necessitat d’ampliar les franges més enllà dels
ridículs i ineficaços 25 metres, no concretar les responsabilitats dels subjectes obligats, no es considerar
l’establiment d’un termini d’execució dels treballs, ni incorporar un apartat específic de seguiment i avaluació de les
actuacions.
A més, hi ha un error flagrant ja que el plànol que es porta avui a aprovació definitiva no conté el preceptiu informe de
la Direcció General de Forests del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tal com indica el
procediment de tramitació que la Diputació de Tarragona va fer arribar a l’Ajuntament:
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"El Ple del 24 de juliol de 2019, ara fa un any, va aprovar inicialment, amb el nostre vot en contra, el plànol de
delimitació d’incendis forestals segons la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals. Era un
document amb moltes mancances al qual vam presentar al·legacions durant el període d’exposició pública. Aquestes
al·legacions es van considerar només parcialment, i per aquest motiu ens vam abstenir el dia que es van sotmetre a
consideració d’aquest ple, el 4 de desembre de 2019.

ACTA DEL PLE

La Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifesta

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Atès que en data del 22 de juliol de 2020 s´ha rebut del Departament d' Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació informe favorable amb una sèrie d'indicacions.

instal·lacions del vostre municipi us proposem modifiqueu el document de tal forma que…” I hi afegeix un llistat de
qüestions que cal esmenar abans que puguin emetre l’informe preceptiu.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

“Per tal de poder informar favorablement el plànol de delimitació d’urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i

ACTA DEL PLE

A l’expedient només consta un requeriment d’aquesta Direcció General que diu:

A més, en el segon punt de l’aprovació definitiva que proposeu diu:
2. Trametre aquest informe a la Secció de Boscos del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya,
Serveis Territorials a Tarragona juntament amb els plànols corresponents, per tal que facin l’informe pertinent.
No es pot aprovar definitivament un document com aquest sense el preceptiu informe de la Direcció General de
Forests. Aprovar això i no res serà lo mateix, ja que no tindrà validesa legal perquè incompleix un dels requeriments
de la tramitació.
Per tant, demanem la votació de la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia i que no es torni a portar a debat i votació
fins que es compleixin els requeriments legals per a la seva aprovació.
Art. 92. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
1. Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el orden de día, a
efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes, y también que el expediente quede sobre la mesa,
aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada, tras terminar el debate
y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición no
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Com hem dit, a l’expedient no consta cap informe de la Direcció General de Forests.

habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo.
A FAVOR DE LA RETIRADA DEL PUNT DE L'ORDRE DEL DIA
En cas que no es retiri, el nostre vot serà desfavorable, ja que no volem ser còmplices d’una xapussa com aquesta."
La Regidora Elidia López del grup municipal de la FIC manifesta; "Si l´informe dels tècnics és favorable, per a
nosaltres també".
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 27 de juliol de 2020.

Expedient 2376/2020. Estudi i aprovació de sol.licitud de subvenció al Ministeri
d'Interior segons l'Ordre de 9 de juliol de 2020 per la que es convoquen subvencions a
entitats locals adscrites als Plans d'emergència Nuclear
Favorable

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

Atès que l'Ordre INT/933/2017 de 8 d'agost va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del Ministeri d'Interior pel
període 2018-2020
Vista l'Ordre de 9 de juliol de 2020 per la que es convoquen subvencions a entitats locals adscrites als Plans d'Emergència Nuclear.
Vista l´Ordre INT/1005/2018, de 20 de setembre, pel que es van aprovar les Bases reguladores per la concessió de
subvencions a entitats locals adscrites als Plans d'Emergència Nuclear, publicada al BOE num 237 d'1 d´octubre de
2018.
Vista la memòria valorada que ha confeccionat el tècnic de Protecció Civil per l'acondicionament i millora que s'utilitza com itinerari d'avis a la població al Municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant amb un pressupost de
81.029,22€ (IVA inclòs).
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 27 de juliol de 2020.A continuació es formulen les següents intervencions:
La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifesta: “Estem d’acord en millorar el vial entre
els càmpings Templo del Sol i Caladoques, el farà més segur i transitable, l’expedient reflexa com si només fos una

ACTA DEL PLE

Segon.- Comunicar aquest acord a la Tècnica de Medi Ambient perquè realitzi totes les gestions necessàries per l
´execució d'aquest acord.
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Primer.- Aprovar definitivament el plànol de delimitació d'incendis forestals segons la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal.lacions situades en terrenys forestals sota les indicacions del Departament d' Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable d'onze membres (5 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC, 1 de C's i
1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, i amb el vot en
contra de la CUP, ACORDA:

voluntat de l’equip de govern, destinar aquesta subvenció en aquest tram de vial.
Simplement només volem fer palès que si ens haguéssin consultat a JxC ( com segurament a la resta de Grups)
haguéssin vist que la voluntat també és nostra, estaría bé que de tant en tant comptéssiu amb l’opinió dels altres
grups polítics.
La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifesta:”Aquesta subvenció, només és per fer el tram del
càmping el Templo del sol fins a Cadaloques, posats a fer obres prego a l’equip de govern que consideri
l’arranjament de la resta de Via Augusta i com ja sé que el Sr. Alcalde em dirà que això ho han de pagar el veïns
confrontats i que estem pendents d’una actuació urbanística. Penso que l’ajuntament té els mitjans necessaris per
fer l’obra, dignificant aquell territori i a l’hora d’urbanitzar es farien les compensacions pertinents, cosa que aquest
ajuntament en altres zones del municipi ja ha pres acords en aquest sentit, ara bé sembla que la Via Augusta de
l’Hospitalet i el poble de l’Hospitalet no s’ho mereix.
A més a més em sembla una broma que actuacions imprescindibles per garantir la màxima seguretat del veïnat Pla
d’emergència nuclear) no s’actuï de forma directa i s’hagi de passar pel tràmit d’una subvenció. És així com s’arriba
al clientelisme i la paternalisme, en comptes d’actuar en criteris objectius. Si una obra fa falta s’ha de fer i més en
assumptes tan susceptibles com l’emergència nuclear.”

possibilitats d’incrementar els ingressos municipals procedents de les empreses energètiques ubicades al municipi.
Tenim les eines fiscals per poder-ne treure més rendiment i no anar a pidolar a una empresa la qual tenim ubicada

El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de deu membres (5 del PSC, 2 de JxCaT, 1 d'ERC, 1 de C's i 1 del PP)
que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l'abstenció del membre
de la FIC i amb el vot en contra del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar la memòria valorada per l'acondicionament i millora del vial d'itinerari d'avis a la població al terme
municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Segon.- Donar la conformitat a la contractació de les actuacions d'aquesta memòria en el cas d'obtenir la subvenció
sol.licitada.
Tercer.- Tramitar tota la documentació que sigui necessari per acollir-se a la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals adscrites als Plans d'Emergència nuclear.
Quart.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària per a l'execució d'aquest
acord.

Expedient 2277/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit
4/2020 del Pressupost, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat amb baixes d’altres aplicacions i càrrec al romanent de Tresoreria
Favorable

Tipus de
votació: Ordinària
A favor: 6, En
contra: 2,
Abstencions: 4,
Absents: 0

Vista la documentació obrant a l'expedient (proposta del Regidor, memòria de l'Alcaldia, informe de l' interventor,

ACTA DEL PLE

aquí.”
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CUP, ja vam portar al ple una proposta en la qual demanàvem un estudi jurídico-econòmic que exposes les

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

La Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifesta:
“Votarem en contra d’aquesta proposta, entenem que és fer el RIDÍCUL. En el seu dia des del grup municipal de la

informe-proposta de Secretaria i altres).
Intervé l’Alcalde: Aquesta modificació de crèdit es fonamenta en la decisió de portar a terme diferents actuacions necessàries per
dinamitzar l’economia local i per les necessitats municipals. Entre les partides de la modificació voldria subratllar la instal·lació
de plaques fotovoltaiques a l’oficina coberta de l’Hospitalet de l’Infant i al pavelló municipal per import aproximat 315.000€ per
poder subministrar energia elèctrica a tots els equipaments públics de l’Hospitalet de l’Infant. També voldria destacar la
restauració del pavelló del poblat Hifrensa per 279.000€, dels quals el Departament de Cultura de la Generalitat subvenciona uns
48.000€. Una altra actuació a destacar és aconseguir la conservació de l’àguila cuabarrada per import de 54.000€ amb una
subvenció del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de 38.000€. Aquestes actuacions són les més rellevants del import
total de 829.000€ de la modificació de crèdit
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d’ ERC manifestant: “A) El projecte de la Millora de
l’hàbitat per a la recuperació de l´àguila cuabarrada al nostre municipi, és un projecte que es subvenciona en un 70%
per la Generalitat i per tant la resta, és a dir, 16,283,36€ és el que destina el nostre Ajuntament per això la modificació
de crèdit.

B) Respecte a una altra modificació de crèdit: Tema del dron, aquest aparell i la seva llicència ascendeix a un total de 5,858,51 €.
Voldríem saber quants dies s´utilitzarà a l´any aprox i quantes persones de la policia local amb la formació corresponent el faran
servir? No estem en contra de la compra però volem saber si serà rendible i eficaç.
Amb aquests diners potser es podia contractar més personal i així disminuirà la sensació d´inseguretat i de malestar que tenen
molts veïns del nostre municipi."
Al que contesta l' Alcalde: "Per a pilotar el dron cal unes llicències i l’objectiu és que en cada escamot hi hagi
almenys una persona amb aquesta llicència i capacitat per pilotar-lo. Entenem que és una eina de treball que
s’utilitzarà quan el servei ho requereixi."
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant:
"Ens sumem a les felicitacions a la caçadora.
Entenem i a més no comprendriem que no fos així que l’excepcionalitat de la pandèmia COVID-19 implica
modificació de crèdit del pressupost, tan en ingresos com en despeses.
Fins aquí d’acord amb la modificació.
El que no ens encaixa és no veure en les baixes en concepte de despeses partides destinades a festes. Entenem
que amb el COVID moltes festes no es faran, o es faran amb menys cost, reduïnt les despeses, i que haurien de
constar com a baixa en les despeses.

No ho veiem o no ho hem sabut veure enlloc, per tant com que no ens acaba d’encaixar optem per l’abstenció.

Per l' Alcalde es manifesta "Les partides pressupostàries que han estat suplementades en alguna modificació de
crèdit, no poden ser suplementades. Per aquest motiu la partida de festes, com ja es va explicar en l’anterior Ple, no
es pot minoritzar. Aquests diners aniran al romanent
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Però lamentem que des de l´Ajuntament no s´hagi fet extensiu a l´altra societat caçadora del municipi ja que aquest 30% que hi
aporta el nostre ajuntament, són diners de tots. A més tenint en compte que el 70% de l´àguila està per la zona de la Portella a l
´Hospitalet encara està més que justificat haver-ho fet extensiu a l´altra caçadora.

ACTA DEL PLE

Com hem dit abans VOLEM felicitar a la caçadora per aquest projecte i el conveni amb el GEPEC per tal de poder facilitar
menjar a les àguiles i millorar-ne el seu hàbitat i de retruc augmentar la caça menor.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

El nostre grup ens hem estat informant d´aquest projecte ja que ens ha despertat molt interès, i la nostra sorpresa ha estat saber
que aquest projecte és una iniciativa de la Societat caçadora de Vandellòs, a la qual volem felicitar des d´aquí públicament.
Altrament, dir que la informació que se´ns va donar a les Comissions informatives no és CERTA, el regidor ens va dir que aquest
projecte estava liderat per l´Ajuntament i que no en formaven part cap de les caçadores del municipi. Per tant, això ho volem
deixar clar.

Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP. Manifestant: “Es tracta d’una proposta per
modificar 829.466,83€ del pressupost per destinar-ho a diverses partides de diferents departaments de l’Ajuntament
(fins a 19!!!). D’entrada dir que és un expedient ben estructurat formalment i que s’ajusta als criteris d’Intervenció.
Si que és cert que algunes de les modificacions de crèdit proposades entrarien en la lògica de funcionament normal
d’un Ajuntament, on no es pot preveure absolutament tot en un pressupost anual, i cal anar modificant partides.
Però també és cert que l’equip de Govern entenem que fa un ús abusiu de la figura de la modificació de crèdit, i que
considerem que és fruit de la manca de previsió. I això s’observa en les modificacions que impliquen més despeses,
com per exemple la instal·lació de plaques fotovoltaiques 315.000€ , inversió en edificis amb una increment de
50.000 euros o la inversió a la Base Nàutica de 6.000 €
En definitiva, des de principis d’any portem un total de 6 modificacions de crèdit. Aquí la pregunta clau que ens fem
és: de què serveix aprovar uns pressupostos anuals si després l’equip de govern els manipula i tergiversa via
modificacions de crèdit?

Intervé l'Alcalde manifestant: " La resposta és, com s’ha dit fa un moment, que no es poden minoritzar aquestes
partides. Cal tenir en compte que aquests diners no es perden perquè se sumen al pressupost de l’any vinent.
Simplement aquest diners no es gastaran i s’amplia el pressupost en altres partides aquest any, per tal d’invertir-los
en benefici del municipi sense esperar a pressupostar-los l’any vinent. Totes les aportacions que s’estan realitzant
per dinamitar l’economia sortiran de les despeses no gastades."
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 27 de juliol de 2020.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de sis membres (5 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:
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit 4/2020 del pressupost municipal amb la modalitat de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb baixes d'altres aplicacions i càrrec al romanent de tresoreria de la
liquidació de l'exercici anterior, com segueix a continuació:

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020
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Per la Regidora Elidia López del grup municipal de la FIC es manifesta: "Una Modificació de Crèdit més en la que
em sorprèn veure un pressupost de 54.000E per a la protecció del àguila cuabarrada en la que el regidor de medi
Ambient assegura que les 2 caçadores del municipi no tenen res a veure, la qual cosa no és certa, aquesta
subvenció es demana a instància de la caçadora sant Isidre, i em consta que en el cas de la caçadora de l’Hospitalet
si que es així que no han sigut informats, no entenc que els caçadors al menys els que han estan fen aquesta feina
durant molt de temps no estiguin, si més no, informats ja que al 2019 van presentar una moció aprovada per
unanimitat on aquest ajuntament es va comprometre a dotar-les dels recursos suficients perquè ells fessin aquesta
tasca, d’aquí ja podem deduir per què serveixen les moltes Mocions que es presenten als plens, de res o quasi.
Però el que trobo més lamentable és la decisió d’aquest equip de govern d’apostar per aquest projecte només en
terrenys de la caçadora de Sant Isidre i no hagi considerat repartir el projecte en tot el territori on les dues caçadores
es puguin beneficiar quant l’àguila cuabarrada nidifica tant amb un lloc com a l’altre es mes el 70% nidifica als
terrenys de caça de l’hospitalet a les zones rocoses voltant tat al barranc de cala d’oques com al voltant de barranc
de les forques. Molt sovint ens queixem de les diferències territorials que tenim, però molt sovint ens agrada
fomentar-les.També hem pogut veure en aquesta modificació entre altres moltes coses, una obra a la base nàutica
que sempre ha volgut gestionar Llastres fent us de les instal·lacions com aprofitament econòmic d’aquesta empresa,
on sempre he reclamat que hauria de ser d’ús dels petits empresaris nàutics i sempre s’havia contestat que eren
dominis de Llastres però, que en realitat és un edifici afectat per l’expedient de camp de futbol del que ara mateix no
tenim concessió administrativa, però que decidiu fer una obra de 6.000E en una casa d’altres on cap la possibilitat
de que l’any que ve vagui a terra.Demanar a l’interventor o secretaria si l’ajuntament pot gastar diners en un terreny
que no és propietat ni té cap dret adquirit.

ACTA DEL PLE

Al que contesta l'Alcalde que només ementar que aquesta modificació de crèdit és la número 4.
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Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

ACTA DEL PLE

Baixes en concepte de despeses:

FINANÇAMENT:
BAIXES ALTRES APLICACIONS

43.000 €

ROMANENT DE TRESORERIA

786.466.83 €

TOTAL

829.466.83 €

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020
Codi Validació: 6ZNMMLLYGX6NX4PXXWDT3M5F4 | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 78

ACTA DEL PLE
Aquestes despeses es financien amb baixes de crèdits d'altres aplicacions i amb càrrec al romanent
líquid de tresoreria, segons el següent detall:

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.
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients al Departament de serveis econòmics.

Per la portaveu del grup municipal d'ERC es retira aquesta Moció de l'ordre del dia per recabar més
informació en el Memorial democràtic

Expedient 1606/2020. Donar compte de l'expedient de control financer posterior a l'any
2019 (control permanent i auditories)
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentim
ent

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

Expedient 1649/2020. Donar compte de l'auditoria del sistema anual per a la verificació
dels registres comptables, factures any 2019
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentim
ent

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

Expedient 1900/2020. Donar compte del pla de tresoreria 2020
Favorable

Tipus de
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Tipus de
votació: Unanimitat/Assenti
ment

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Expedient 2210/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció presentada pel grup
municipal d'ERC per la recuperació de la memòria històrica al nostre Municipi.

votació: Unanimitat/Assentiment

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

Expedient 2403/2020. Donar compte del Decret de la renovació del nomenament en
règim de comissió de serveis de l´Interventor
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentim
ent

Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient que compren els decrets de l'alcaldia del 25 de maig al
21 de juliol (ambdós inclosos) que comprenen els números de decrets del 271 al 404 (ambdós
inclosos)

ACTA DEL PLE

Expedient 2420/2020. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia des del 25 de maig al 21
de juliol de 2020

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

El Ple resta assabentat d'aquest Decret de l'alcaldia.

Expedient 2382/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució que
presenta el grup municipal de JxCaT, per demanar una formació sanitària especial per la
policia local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Desfavorable

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

Per la Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT es fa l'explicació de la proposta de
resolució presentada que diu el següent
Durant el S. XXI s'han produït, arreu del món, diferents incidents que obren nous interrogants i
plantejaments sobre com i qui ha d'iniciar l'assistència sanitària en determinades situacions.
Els atemptats de Nova York (2001), Madrid (2004), Londres (2005), París (2015) i Barcelona/Cambrils
(2017) han provocat a escala mundial por a atacs terroristes.
En el món industrialitzat on vivim, estem també exposats a patir accidents tecnològics: Bophal (1985),
Chernobyl (1986), Toulouse (2001), Santiago de Compostel•la (2013), Germanwings (2015), Platges
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

de Sitges (2017-2018), INOXE Tarragona (2019) com a exemples.
D'altra banda, ara ens trobem amb la Pandèmia de la CòVID-19 on moltes unitats de la policia local
d’arreu del territori s’han quedat sense quasi efectius degut a contagis per la pandèmia.
Un exemple recent el de Mont-Roig del Camp. Tots aquests fets han generat alarma social i política
que obliga a tots els sistemes d'emergència (Bombers, Policia i SEMs) a estar preparats davant
d'aquestes situacions.
La vida de les víctimes resultants d'aquestes situacions, en la majoria d'ocasions, són ateses en
primera instancia per les forces i cossos de seguretat, en el cas del nostre municipi, seria la Policia
Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Ates que l'Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, és responsable de l’excel•lència de la
formació continuada i de les actuacions de la nostra Policia Local.
Proposem adoptar mesures per poder adaptar-nos a la nova realitat social

Tercer.-. Estudiar la possibilitat d’ampliar el cos amb més personal, d’aquesta manera podrem disposar
de més dispositius de control, més seguretat i més tranquil.litat per part de la nostra població.
A l’estiu al nostre municipi augmenta la població, i també l’Increment de robatoris a fets recents em
remeto (teniu moltes denuncies) on han entrat a trasters, cases particulars, església, cotxes,
estiraments de bolsos….. que denoten aquest increment de furts i la necessitat imperiosa
d’incrementar la plantilla. No pot ser que la gent del municipi ens sentiguem insegurs.
Fins hi tot, per manca de personal per fer una denuncia es dona hora o es deriva a fer la denuncia a
Cambrils, i tot per no tenir prou efectius, REMARCO : els nostres Policies Locals no poden fer més del
que fan, van desbordats i fan bé la seva feina.
L’any passat hi havia més efectius que aquest any, per tant repeteixo demanem que s’estudii
seriosament un increment d’efectius, la seguretat dels nostres veins i veïnes és el més important i ara
ens sentim desprotegits.
Quart- Destinar una part del pressupost 2020 de Mobilitat a aquest projecte.
Cinquè- Notificar aquesta moció als Departaments d'lnterior i Salut de la Generalitat de Catalunya
Sisè- Divulgar el present acord, a tots els vilatans del municipi, a través dels mitjans de comunicació
municipals i les xarxes socials de titularitat pública de l'Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant."
Intervé el Regidor Tomàs Diaz pel grup municipal de C's manifestant:
"La Policía Local de Vandellos i L´Hospitalet de L´Infant viene realizando los cursos correspondientes
en materia de Salud cada año, como el curso de soporte vital básico i desfibrilador externo
automático, donde los objetivos a cumplir y su contenido, son muy completos para aplicar, primeros
auxilios en caso de necesidad. Como ejemplo el año pasado una empleada del CAP Susana Díaz de
forma voluntaria realizó la formación obligatoria para toda la policía, cuyo contenido fue de primeros
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Segon.-. Posar-se en contacte amb el Cap de l’Hospitalet de l’Infant per realitzar aquesta agenda,
periodicitat i els seus continguts

ACTA DEL PLE

Primer.- Iniciar de manera urgent una agenda estructurada de les formacions en materia de salut, que
s’han de dur a terme per part de la nostra Policia Local.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

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

auxilios y reciclaje de desfibrilador, a la cual le doy todo mi agradecimiento.
Los técnicos de la policía local junto con el técnico de Recursos Humanos se encargan del control y
planificación de los cursos obligatorios, en materia de salud y como tal se incluyen en el presupuesto.
Dentro del presupuesto de este año se contempla una plaza de policía la cual saldrá a concurso
cuando corresponda."
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant: "El nostre grup hi
votarà a FAVOR com no pot ser d´una altra manera.
Vull recordar que el nostre grup va presentar una moció a principis de legislatura la qual no va ser aprovada demanant un
augment de dotació en el cos de la policia local i també en un dels acords demanàvem el tema de la formació en diferents àmbits.
Ja parlàvem en aquella moció que el

Comparar incidents de naturalesa tan diferent com l’accident nuclear de Txernòbil,els atemptats a les Torres
Bessones de Nova York o l’accident aeri de Germanwings, fets tots ells que han causat centenars i milers de morts,
amb el brot de covid19 que ha afectat recentment la policia local de Mont-roig del Camp ens sembla, simplement,
fora de lloc i un absurd.
A partir d’aquí, el fet de demanar formació continuada per a la policia local del municipi pensem que s’hauria
d’estendre al conjunt de treballadores municipals; no veiem cap motiu pel qual els agents locals hagin d’ocupar una
posició de privilegi respecte a la resta de treballadores municipals; més quan ens consta que a alguns treballadors
municipals se’ls deneguen cursos de formació per part del tècnic de Recursos Humans, el senyor Sergi Macip.
És més, vistos els nombrosos abusos policials que es van cometre a tot el país durant el confinament per part dels
diversos cossos policials, des de la CUP entenem que si alguna formació hauria de ser prioritària per a la policia
local, aquesta seria la formació en drets humans i respecte a les minories.
Finalment, no entenem el pas de demanar formació per a la policia local a demanar més policia local. No es veu la
relació enlloc. A la CUP pensem que el nombre actual de policies locals al municipi és més que suficient per a dur a
terme les tasques requerides, i que sempre és millor atacar les causes de la delinqüència i dels comportaments
incívics que no pas haver d’afrontar les seves conseqüències amb repressió policial.
Per tot això, votem en contra d’aquesta proposta."
Intervé l'Alcalde fent la següent explicació de vot:
"Els agents de la Policia Local reben formació en diferents àmbits.
Amb caràcter general, la millor formació és la que reben a l’Escola de la Policia de Catalunya a Mollet, on els
agents de carrera adquireixen un elevat nivell formatiu. En aquest moment hi ha 2 agents realitzant aquests cursos
i d’altres ho han fet recentment, perquè l’objectiu de l’equip de govern és que els agents comptin amb la millor
formació.
Evidentment, la formació dels agents interins –en l’actualitat 2 agents- i els agents contractats a l’estiu –altres 2

ACTA DEL PLE

La Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifesta: " Per començar, la proposta de
JuntsXCat ens sembla pobrament fonamentada.
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Com bé ha dit la Regidora de Junts aquests últimes setmanes hi ha un augment exponencial de robatoris i de furts

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

nostre municipi per les seves peculiaritats de nuclis d´interior, urbanització i nuclis de costa i un augment poblacional significatiu
a l´estiu fa que des de l´Ajuntament s´hagi d´apostar per la seguretat ciutadana, ja que la millor seguretat és la prevenció. Per tant,
es fa cada cop més necessari enfront la inseguretat que pateixen els nostres veïns i veïnes del nostre municipi que es destinin més
recursos humans i econòmics a la seguretat amb l´objectiu de prevenir els fets delictius.

agents més dos més a partir de l’1 d’agost quan es reincorporen els agntes l’Acadèmia- tenen un menor bagatge
formatiu.
En matèria de salut, cada any es rep el curs de Formació Vital Bàsica portat a terme per una empresa aliena al
Departament de Salut. Amb l’Àrea Bàsica de Salut també es col·labora per donar formació a la Policia Local.
Els agents de la policia local, com qualsevol altres treballador responsable i professional, adquireix al llarg de la
seva carrera professional altres informacions vinculades als diferents aspectes de la seva funció pública.
El que sí voldria és que els veïns no tinguessin la idea d’inseguretat que esteu manifestant, ja que a les diferents
Juntes de Seguretat Local que es realitzen trimestralment amb els comandaments del Mossos d’Esquadra i, de
vegades, amb altres cossos policials, les dades del nostre municipi són molt baixes i així ho han estat durant
l’aplicació de l’estat d’alarma.

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (5 del PSC, 1 de la CUP i 1 de C's) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb el vot
favorable de cinc membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d' ERC i 1 del PP), ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta de resolució referenciada que presenta el grup municipal de JxCaT

Expedient 2417/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per a la preservació i dignificació de l'Escola
Municipal d'Adults
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 4, En contra: 6,
Abstencions: 2, Absents: 0

Per la Regidora Sara Barceló del grup municipal de la CUP es fa la següent intervenció:
En ple segle XXI resulta inaudit que es posi en dubte la continuïtat de l’escola Municipal d’Adults per part de l’equip
de govern municipal. La formació d’adults és una eina d’igualtat i de promoció social, que s’adreça especialment a
aquells sectors més desfavorits de la societat, que precisament són els que necessiten més ajuda en temps de crisi
econòmica com els actuals.
Parlem de tancament perquè, per molt que es vulgui jugar amb la semàntica, suprimir el curs 2020-2021, com era la
primera intenció de la regidora de cultura, significaria, a la pràctica, tancar l’EMA. I la següent i actual proposta,
condicionar el curs següent a un mínim de 10 matriculacions per grup (xifres que, en els darrers anys, només s’han
assolit precisament en el curs 2019-2020), també porta implícita el seu tancament.
Cal dir ben clar i fort que els serveis públics bàsics, i l'educació ho és, no s’han de valorar per la seva rendibilitat

ACTA DEL PLE

Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis a les persones del 27 de juliol de 2020.
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Segons les dades de l’Observatori de Govern Local que publica la Fundació Pi i Sunyer de 2019, d’estudis
autonòmics i locals el nombre de polícies per habitant l’any 2018 era de 373,7, mentre que la mitjana del país era
590,2, la de la província 437, el del tram de població 522 i el de tram pressupostari 524,4. Són diferències
significatives."

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

En relació al nombre d’agents, aquest és proporcional al nombre d’habitants del municipi, a la seva superfície i a
la seva peculiaritat. I, com s’ha dit, si es produeix alguna circumstància o contingència especial aquest nombre
s’incrementa degudament per a que el servei no es vegi afectat.

econòmica, sinó per la seva utilitat social. Volem una Escola d’Adults pública, lliure, gratuïta i inclusiva, que no deixi
fora del sistema les baules més febles de la nostra societat. En aquest sentit, l’EMA continua sent ara més
necessària que mai. Per a bona part de l’alumnat que assisteix a l’Escola d’Adults, aquesta és la seva darrera
oportunitat d’obtenir un títol o de prosseguir amb els estudis. Molts d’ells provenen de famílies desestructurades, amb
greus problemes econòmics, o presenten diverses simptomatologies de problemes mentals. Malauradament,
l’abandonament escolar és cada cop major i en els darrers anys s’ha incrementat la presència d’alumnes de 17 anys
provinents de d’Institut i que no han acabat l’ESO. Deixar totes aquestes persones a l’estacada significa tot el contrari
a fer polítiques d’igualtat i de progrés.
Per part del professorat de l’Escola Municipal d’Adults s’ha demanat repetidament una nova ubicació per a l’Escola,
en un lloc cèntric dins del nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant, fet que afavoriria matriculacions i assistències; se’ls ha
denegat la petició any rere any. Igualment, també han demanat que els horaris del bus municipal, amb parada a
Idetsa, es fessin coincidir amb els de l’Escola d’Adults per afavorir la mobilitat dels alumnes; tampoc se’ls ha fet cas.

El pressupost anual de l’Escola Municipal d’Adults per al curs 2019-2020 no arriba als 60.000 euros anuals, dins un
pressupost municipal d’uns 19 milions d’euros, en el qual hi ha despeses en publicitat per valor de 65.000 euros
anuals o els salaris anuals de l’equip de govern municipal per una quantitat de 195.000 euros anuals, pujada de sous
inclosa. El regidor de festes, esport i joventut, el sr. Diego García, manté el mateix sou que tenia a l’escola Municipal
de Música amb 34.000 euros anuals, més de la meitat del pressupost total de l’EMA. Algú de l'equip de govern és
capaç de mirar als ulls les treballadores de l’EMA, presents en aquesta sala, i explicar-los, amb arguments racionals i
de manera honesta, aquesta diferència de tracte entre uns i altres?
Per tot això, instem el Govern municipal a :
1. De forma immediata i urgent, garantir públicament la continuïtat de l’Escola Municipal d’Adults per al curs 20202021 i successius.
2. De cara al curs 2020-2021, donar estabilitat laboral als seus treballadors, amb contractes pel 100% de la jornada
laboral, per tot l’any i amb suficients hores de preparació, equiparant-los així al professorat interí de secundària de la
Generalitat de Catalunya.
3. En un termini màxim d’un any, trobar una nova ubicació per a l’Escola Municipal d’Adults dins el centre urbà de
l’Hospitalet de l’Infant, de manera que les classes del curs 2021-2022 ja tinguin lloc en aquest nou emplaçament."
La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifesta:
Tenim varies qüestions que ens grinyolen en aquesta moció.
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A les dues persones que ocupen les places de professorat d’adults, esmentades en la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament, se’ls dona de baixa de la Seguretat Social a finals de juny per a tornar-les a contractar a meitats
setembre, just quan comencen les classes. Al moment d’incorporar-se, ho fan impartint classes, sense tenir temps de
preparar-se res ni de saber quines assignatures ni quins alumnes tenen. De d’un punt de vista pedagògic, això és
una barbaritat. A més, resulta inacceptable que un organisme públic maltracti els seus treballadors d’aquesta manera
i promogui la precarietat laboral, en la línia de les pitjors pràctiques de les empreses privades.

ACTA DEL PLE

de les classes i les tutories obliga els professors a fer part de la seva feina en el seu temps lliure, sense cap
compensació. És inadmissible i suposa un menysteniment absolut del treball d’aquests professionals.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Al curs 2019-2020, els professors tenien assignada una jornada laboral setmanal de 33,5 hores, 24 de les quals eren
lectives. A tall de comparació, un professor de secundària de la Generalitat fa una jornada de 37,5 hores setmanals,
de les quals 19 són lectives. La negativa de l’Ajuntament a pagar totes les hores de preparació

Punt 1- L’Ajuntament ja ha fet pública la continuïtat de l’escola d’adults pel curs proper a la seva web.
( Nosaltres no ens posem si és degut a aquesta moció o perquè ja estaba previst però aquest punt ja
queda invalidat)
Punt 3- Torno a fer la pregunta que vaig fer a les comissions informatives, aquest cens del 2011 que
dieu que hi havia 826 persons major de 16 anys amb estudis inferiors a ESO, quins topalls d’edat heu
marcat per fer l’estudi? O és des de 16 als 100 anys? per que si és així és normal que gent a partir de
70 anys no tingui aquests estudis ja que en la seva época no eren obligatoris. Per tant aquesta dada
no reflexa acuradament la realitat.
Aniria molt bé, a part de tot el que esmenteu, tenir dades quantitatives de matrícula-assistència per
poder valorar totalment les decisions o nous criteris que es puguin prendre envers l’escola d’Adults.
Alternatives ?"

El curs vinent serà més necessari que mai activar programes i recursos de suport educatiu per acompanyar a
l'alumnat més perjudicat per la crisi de la COVID-19, especialment aquells joves que es troben en situacions de
major vulnerabilitat social i educativa. La bretxa educativa s'ha eixamplat i se´ls ha d'oferir reforços addicionals no
suprimir-los com vol fer el nostre Ajuntament. A nivell municipal cal apostar encara més per aquest servei el qual
facilita la incorporació al món educatiu per aquells joves que s'han quedat despenjats del sistema i se'ls ofereix la
possibilitat de potenciar les seves capacitats i millorar les seves competències per la seva incorporació futura al món
laboral.
Des d´ERC el nostre posicionament és clar, l´educació és un pilar bàsic del nostre estat de benestar i per tant des
del món local i des de les Administracions locals s´ha de vetllar per mantenir aquests serveis i no sols mantenir-los
sinó millorar-los. Cal que l´equip de govern faci una APOSTA clara i decidida per l´Escola d´Adults, com han fet altres
ajuntaments com per exemple Cambrils, buscant una ubicació millor, millorant les condicions laborals dels professors
i fent una publicitat del servei tal hi com es mereix.
Dignifiquem l´Escola i donem noves oportunitats als nostres joves."
La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifesta:
"Jo la primera notícia que vaig tindre és la teva moció, perquè he de dir que no fa cosa d'un mes vaig tindre una reunió amb
l'Àngels hi no hem va, comenta res, tot el contrari hem va explicar els cursos per l'any vinent i etc.. sí que és cert que es va parlar
que estaven molt limitats que es tenia que reubicar facilitar el transport amplia cursos de formació, canvia l'ubicació de l'escola .
Jo crec que abans de tancar l'escola d'adults es han de tancar altres coses amb aquest poble, jo no sé d'on sa tret això jo et donaré
suport, penso igual que junts d'on heu tret aquest topall, però crec que es necessària i ara més que mai ara han explicarà la Núria
d'on sa tret això però no crec que sigui així!!"
Per últim la Regidora Núria Ortiz pel grup municipal del PSC fa la següent explicació de vot: "En relació amb
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L´Escola d´Adults és un servei que s'inicia el curs 2013-2014 amb l’objectiu de facilitar la preparació de les proves
d’obtenció del títol de secundària GES, les proves d’accés a graus mitjans PAGM i superior PAGS i la preparació de
la prova d’accés a la Universitat per a persones de més de 25 anys, PAU+25. A més dos dels tres professors donen
servei al taller de la memòria i un, a més, dona anglès a la llar. Aquest curs 2019-2020 s’ha donat formació
instrumental per als immigrants menors no acompanyats residents a l’espai Almadrava. Durant el curs 2019-2020 ha
donat servei a 39 alumnes ( 11 en instrumental, 17 en GES i PAGM, i 11 entre PAU+25 i PAGS). Des d´ERC
rebutgem aquest posicionament de l'equip de govern, ja que el fet de posar condicionants al nombre de matriculats
no em sembla un posicionament correcte en el context actual.

ACTA DEL PLE

Des d´ERC vam expressar el nostre rebuig i així li vam expressar a la regidora i a més vam fer un comunicat públic
al respecte.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifesta: "Naltros un cop ens vam assabentar de la
possibilitat de la supressió del servei de l´Escola d´Adults en vam posar en contacte amb la Regidora per tal de
contrastar la informació. Se´ns va reconèixer que es plantejaven aquesta opció però que al final la decisió era
mantenir el servei amb una condició que la inscripció fos d´un mínim de 10 alumnes per grup.

l’Escola d’Adults, cal dir que la finalitat i la raó de ser no és qüestiona, i que durant més de 10 anys
s’hagi dut a terme mostra una voluntat de servei.
Ara bé, i les xifres en són una mostra, és un servei que mereix ser avaluat en profunditat passat tot
aquest període, i prendre una decisió ferma per millorar-lo íntegrament, per millorar-lo íntegrament.
De la mateixa manera que s’ha fet amb altres serveis educatius, si volem que continuï cal que sigui un
centre educatiu autoritzat, és a dir, un centre de formació d’adults regulat i supervisat pel
Departament d’Educació, i amb el suport i extensió a altres administracions, més enllà del nostre
ajuntament. Com sabeu hem iniciat converses per mancomunar algun servei amb l’ajuntament de
Mont-roig i aquest és un tema a tractar.
En relació amb el personal contractat, s’ha dut a terme mitjançant borses de treball, mantenint la
figura de la persona coordinadora de l’oferta educativa, amb una eina que altres administracions
també fan ús i que, per tant, no suposa una excepcionalitat.

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de de sis membres (5 del PSC i 1 de C's), amb l'abstenció de dos
membres de JxCaT, i amb el vot favorable de quatre membres (1 de la FIC, 1 d' ERC, 1 de la CUP i 1 del
PP), ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d'acord referenciada que presenta el grup municipal de la CUP.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Expedient 2390/2020. Estudi i aprovació, si escau, de la delegació i/o encàrrec de la
gestió del servei de bicicletes elèctriques amb pedaleig a favor d'IDETSA, com a mitjà
propi
Favorable

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

Atès la proposta de l'Alcaldia del següent contingut:
Atès que per acord de la Junta d’accionistes d’Idetsa del 3 de juny de 2020 es va aprovar inicialment l’
ampliació de l’objecte social mitjançant la modificació dels seus estatuts per incloure la gestió i
manteniment d´un sistema públic de préstec de bicicletes elèctriques publicada al BOPT de 19 de juny
de 2020 CVE 2020-3586.
Atès el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic pel
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Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 27 de juliol de 2020.

ACTA DEL PLE

Per tot plegat, més que un greuge, el que es du a terme és un acte de responsabilitat pública, avaluant
els serveis i estudiant les possibilitats viables de millora per a un major benefici social, que esperem es
puguin realitzar aviat"

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Pel que fa al lloc, cal recordar que les instal·lacions d’Idetsa agrupen l’activitat formativa laboral i
ocupacional del nostre municipi, per tant, les classes de l’Escola d’Adults no s’ubiquen en un lloc
estrany, sinó adequat per les seves característiques. També, recordar que altres espais educatius
alternatius estan ocupats actualment pels cicles de formació de l’INS Berenguer d’Entença, amb un
alumnat força nombrós.

que es regula els Encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats “
1. Els poders adjudicadors podran organitzar-se executant, de manera directa prestacions pròpies dels
contractes d’obres, subministres, serveis, concessions d’obra i concessions de serveis, a canvi d´una
compensació tarifària, valent-se d’ altre persona jurídica distinta a ells, ja sigui de dret públic o de dret
prevat, previ encàrrec a aquesta, amb subjecció al disposat en aquest article, sempre i quan la
persona jurídica que utilitzi mereixi la qualificació jurídica de mitjà propi personificat respecte d’ells, de
conformitat amb el que disposen els tres aparts següents i sense perjudici dels requisits establerts pels
mitjans propis de l’ànbit estatal a la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector public.
L’encàrrec que compleixi aquests requisits no tindrà la consideració de contracte
Atès que Idetsa, te la configuració de societat anònima municipal amb capital íntegrament públic , i te
la consideració de mitjà propi personificat .
Proposo a la consideració del plenari:

Per aquest motiu, es proposa aprovar l’encàrrec de la gestió i manteniment d’un sistema de bicicletes
elèctriques amb pedaleig assistit a l’empresa municipal IDETSA.
També es proposa d’encomanar-li l’estudi de la contraprestació del servei prestat a tal efecte.
En aquest sentit, la darrera junta d’accionistes celebrada per Idetsa 3 juny es va acordar l’ampliació
de l’objecte social als estatuts en relació a les activitats i serveis relacionats amb la circulació ,
mobilitat."

La Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifesta: "Com a grup municipal sempre
apostem per un un model 100% públic, és per això que votarem a favor."
La Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT manifesta:"Una vegada es va comentar el punt de les
bicicletes elèctriques vaig dir:
Nosaltres votarem que sí ja que ens sembla una bona iniciativa, l’únic que demanem que quan el
projecte estigui més avançat, se’ns informi de les tarifes, la gestió i demés"
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC: "No hi ha qui ens entengui per un
costat defensem el comerç local i als empresaris i per altre li fem competència deslleial. No no més
amb això si no amb el lloguer de bicis que fem a la base Nàutica perquè clar a veure quina empresa
pot competir amb llastres que es finança amb casi un milió d’euros dels recursos municipals.
Al que constesta la Regidora Ma José Gómez:
No s’exclouen en cap moment a les empreses locals. De fet, les volem incloure en el projecte
proposant-li el servei de manteniment i reparació de les bicicletes elèctriques. Les dues empreses
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Per la Regidora Ma José es fa la següent explicació: "L'Ajuntament té la voluntat de posar en marxa un
servei públic de lloguer de bicicletes elèctriques que té com a finalitat contribuir al desenvolupament
de la mobilitat sostenible entre els ciutadans pels beneficis socials i mediambientals que comporta
aquest tipus de transport.

ACTA DEL PLE

Segon.- Encomenar al gerent d'idetsa l'estudi de tarifes a percebre per l'Ajuntament"

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Primer .- Aprovar l'encàrrec de gestió i manteniment d'un sistema públic de prestec de bicicletes
electriques a favor d'idetsa ( iniciatives de desenvolupament empresaria les tàpies SA ), com a mitjà
propi personificat.

locals ofereixen el lloguer de bicicletes no elèctriques, per tant considerem que no estem fent
competència deslleial.Les volem fer partícips en el servei de manteniment i de reparació, la qual cosa
comportarà una oportunitat per elles.

o

La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifesta:" si que estic informada que es donarà feina de
reparació als nostres comerciants, tens alguna dada de què es pugui tanca aquest contracte?.

Per l' Alcalde es fa la següent intervenció: L’empresa municipal
bicicletes. Enguany a l’estació nàutica, les bicicletes elèctriques no hi són.

LLASTRES

no

lloga

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 27 de juliol de 2020
L' Ajuntament Ple amb el vot favorable d'onze membres (5 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:

Expedient 2333/2020. Estudi i aprovació si procedeix, de sol.licitar la inclusió del nostre
Municipi a la línea de convocatòria de projectes de cofinanciació sobre activitats de
desenvolupament local pels municipis de la zona d'influència de la instal.lació nuclear de
Vandellòs, d'acord amb el que disposa l'Ordre IET/458/2015, d'11 de març del MIET per
la convocatòria 2020, així com l'aprovació de la memòria per la construcció i posada en
funcionament d'un Centre Residencial per a persones grans
Favorable

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

Vista l'Ordre IET/458/2015, d’11 de març per la que es regulen les assignacions als municipis del voltant de les
instal.lacions nuclears, amb càrrec al Fons de financiació de les activitats del Pla general de residus radioactius
publicada al BOE núm 65, de 17 de març de 2015. Vist que aquesta Corporació vol acollir-se a aquesta línea
d'assignacions en ordre a la percecpció de fons per la cofinanciació d'activitats de desenvolupament local, que
contribueixin al desenvolupament econòmic d'aquest Municipi, d'acord amb el que estableix l'article 9 i 10 de la
referenciada ordre, així com la creació d'una xarxa de serveis per pa persones grans (construcció i posada en
funcionament d'un centre residencial per a persones grans) A tal efecte s'està confeccionat el projecte de construcció
d´un edifici destinat a Centre Residencial per a persones grans i acondicionament del seu voltant a l'Hospitalet de
l'Infant
Es realitzen les següents intervencions:
Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT es manifesta: És molt important donar llum
verda al projecte, aquestes 40 places que disposarà la Residènia de l’Hospitalet de l’Infant són una necessitat.
Esperem que sense impediments les obres s’ejecutin durant el 2021-22 i que el 2023 ja pugui donar servei a la
nostra població.
A l’Hospitalet de l’Infant fa falta una residència.”
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ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

ACTA DEL PLE

Segon.-Comunicar-ho al gerent d'IDETSA als efectes oportuns.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Primer.- Aprovar la delegació i/o encàrrec de la gestió del servei de bicicletes elèctriques amb
pedaleig a favor d' IDETSA com a mitjà propi.

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ ERC es manifesta:
“Lamentem que l´equip de govern no hagi prioritzat aquest projecte tant necessari per al nostre municipi. En un
anterior ple vam aprovar el retorn d´uns diners que l´ajuntament havia rebut d´una subvenció ja que el projecte es va
haver de tornar a iniciar perquè hem de recordar que el Col.legi d´Arquitectes de Catalunya va interposar un recurs al
concurs que havia presentat el nostre ajuntament i es va haver d´anular i iniciar-ne un de nou. Per tant, l´equip de
govern perd temps en un projecte necessari per a la ciutadania. Esperem i desitgem veure el projecte de la
Residència acabat i no esperar a finalitzar la legislatura”
Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es manifesta: “Votarem en contra d’aquesta proposta,
entenem que és fer el RIDÍCUL. En el seu dia des del grup municipal de la CUP, ja vam portar al ple una proposta en
la qual demanàvem un

estudi jurídico-econòmic que exposes

les possibilitats d’incrementar els ingressos

municipals procedents de les empreses energètiques ubicades al municipi. Tenim les eines fiscals per poder-ne
treure més rendiment i no anar a pidolar a una empresa la qual tenim ubicada aquí.
A més, barrejar una necessitat del municipi com és la posada en funcionament d’un centre residencial per a persones
grans a Hospitalet, no s’hauria de barrejar amb la petició d’una subvenció sobre una activitat que tenim nosaltres al
municipi. Tenim prous recursos i prous eines per fer que aquesta infraestructura la paguin, íntegrament o
parcialment, aquestes empreses energètiques, i no haver de pidolar a l’Estat unes engrunes.

La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC prega al Sr. Alcalde reconsideri una residencia de 40 places,
cap la possibilitat de que es quedi petita i no sigui sostenible.
La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP diu:  “Jo estic molt d'acord que es faci la residència, i sé que
tardarà una miqueta mes de l'esperat,
I la hem de fer exactament igual que es va fer la de Vandellòs, amb aquestes subvencions hi demanar caritat a
l'estat.”
Vist el dictamen favorable emès per la comissió informativa de serveis territorials del 27 de juliol de 2020
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable d'onze membres (5 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d' ERC , 1 de C's
i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, i amb el vot en
contra del membre de la CUP, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la memòria per a la construcció i posada en funcionament d'un Centre Residencial per a persones
grans a l’Hospitalet de l’Infant.
SEGON.- Sol.licitar a la Direcció General de Política Energètica i Mines la inclusió del municipi de Vandellòs i l
´Hospitalet de l´Infant dintre de la consignació establerta a l'Ordre IET/458/2015, a l'any 2020 amb la incorporació del
projecte del Centre Residencial per a persones grans a l’Hospitalet de l’Infant.
TERCER.- Remetre la documentació oportuna per la materializació d'aquest acord
QUART- Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament i com sigui necessari en dret, per la signatura de la documentació
necessària per la formalització d'aquest acord.

Expedient 2383/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució que
presenta el grup municipal de JxCaTper adoptar mesures que millorin l'adaptabilitat de
les voreres per facilitar la mobilitat.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Finalment, esmentar que per determinar el nombre de places es va encarregar un estudi al respecte.
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L’ Alcalde intervé: “Simplement esmentar que demanar una subvenció no es demanar almoina a ningú, i recordar
que la residència a Vandellòs també es va beneficiar d’aquest fons. Quan la construcció de la residència a l’Hospitalet, efectivament, les administracions van a un ritme però les lleis del parlament van en un altre i això implica que han
hagut modificacions que no han estat del nostre agrat i s’ha endarrerit tot molt més. Tot i això nosaltres insistim en el
projecte tot i que no es una competència pròpia dels ajuntaments, però com les altres administracions no porten la
iniciativa, se’n fa càrrec l’Ajuntament”.

ACTA DEL PLE

Residència de gent gran a Hospitalet, sí. Fer el ridícul piolant quatre duros a l’Estat, no.”

Favorable

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

La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT fa la següent explicació de la proposta de
resolució presentada:
"Al nostre municipi hi ha carrers (sobretot a l’Hospitalet de l’Infant, hem detectat més d’una vintena
de carrers) les voreres dels quals presenten una sèrie de dèficits (amplada insuficient, inexistència de
vorera, desnivells pronunciats, pals de la llum i telèfon al mig del pas) que obliguen als vianants a fer
ús de la calçada, amb el risc per a la seguretat viària que això suposa. A més de voreres sense rampes
pels creuaments.

Atès que les persones som diverses funcionalment i ens podem trobar en situacions on tenim una
mobilitat reduïda i caldria que això no limités el nostre ús del carrer i de la localitat, als quals tenim
dret.
Atès que la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 135/1995, de 24 de març, de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat regulen amplades i altres aspectes que
afecten la mobilitat i l’accessibilitat.
Atès que existeixen trams per on els vianants no poden circular amb seguretat a causa que la vorera
no compleix l’amplada lliure mínima prevista a la legislació vigent en matèria de mobilitat i de
l’accessibilitat, (Llei 9/2003 de 23 de juny de la mobilitat, Llei 20/1991, del 25 de novembre, de
promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques).
Atès que la conservació de la via pública i dels seus elements és una obligació bàsica, fonamental i
ineludible de l’administració local i que són diverses les queixes i demandes que fan arribar veïns i
veïnes.
Proposem adoptar mesures per adequar les voreres per a la bona mobilitat de tothom. D’acord amb
tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi una sèrie d'acord.
Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant:
Òbviament, si parlem de millora de la mobilitat no només hauríem de parlar de voreres, sinó d’altres aspectes tant o
més importants com: la regulació i limitació del trànsit, la millorar les zones peatonals, una millora de la
senyalització, regular aparcaments i estacionaments, equipaments municipals al màxim d’accessibles i adaptats,
facilitar el transport públic amb una xarxa extensa i còmoda, etc…etc
Entenem que questa és una proposta bàsicament de voreres (a part del punt dels aparcaments per persones amb
mobilitat reduïda quan es realitzen fires i esdeveniment). I tot i ser, una proposta només de voreres, és bastant
bàsica i de mínims. Es podria ampliar i/o concretar millor amb altres aspectes importants que també incideixen dins
de l'àmbit de les voreres i que a la moció no s’esmenten i s’haurien de detallar. Com el tema de l’amplada mínima i
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”Atès que al nostre municipi hi ha carrers les voreres dels quals presenten una sèrie de dèficits
(amplada insuficient, inexistència de vorera, desnivells pronunciats, pals de la llum al mig del pas) que
obliguen als vianants a fer ús de la calçada, amb el risc per a la seguretat viària que això suposa. A
més de voreres sense rampes pels creuaments.

ACTA DEL PLE

Vista la proposta de resolució presentada que literalment estableix:

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

La conservació de la via pública i dels seus elements és una obligació bàsica, fonamental i ineludible de
l’administració local i que són diverses les queixes i demandes que fan arribar veïns i
veïnes. Demanem una sèrie d' acords.

màxima de les voreres (alguna cosa s’insinua en l’argumentari però no en els acords), l’alçada de les voreres, els
desnivells d’alguns carrers o places i els esglaons utilitzar per salvar aquest desnivells, (molts cops aquests esglaons
motiu d’amenaça per la seguretat dels vianants), o revisar la permissivitat envers les terrasses de bars o altres
activitats que puguin envair carrers, places i voreres, i que també afecten a la mobilitat.
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es manifesta: "El dia de les comissions el
Sr. Alcalde ens va informar que els pals de la llum era responsabilitat de les empreses de la llum, i els
fanals si li demanem segur que també i jo vull saber quina responsabilitat te l’ajuntament amb la
mobilitat en el municipi perque si tot es culpa dels demés.
Si parlem de sanitat és culpa de la generalitat però el cap és propietat de l’ajuntament i ens
preocupen o ens haurien de preocupar de que les seves instal·lacions siguin adequades doncs amb les
voreres hauria de se igual per que aquesta moció s’aprovarà però ja veurem si s’executa o el temps
que necessitarem per executar-la".
Intervé l'Alcalde fent la seva explicació de vot del seu grup manifestant:

Quan es va aprovar el nou POUM es va tenir en compte aquesta problemàtica en els articles:
art. 26. Promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
art. 30. Condicions de les obres d’infraestructura per cable.
Mentrestant, es feina de l’Ajuntament continuar insistint davant d’aquestes empreses per tal que subsanen aquestes
mancances, circumstància que es dóna puntualment i continuar intenant revertir aquesta situació amb actuacions
concretes que passen per la peatonalització del centre històric amb preferència per la circulació dels vianants.
En l’eixample N s’han realitzat actuacions com l’eixamplament del tram inferior del carrer Estació o l’eixamplament
de la vorera del carrer Baix Camp. Mentre que d’altres són més problemàtics com el carrer Terra Alta o d’altres
trossos del carrer Priorat o els adjacents a la Plaça Almadrava, malgrat ser una obra relativament recent.
A l’Eixample de la zona marítima es va canviar la vorera del carrer Blanca d’Anjou, s’han arranjat fragments dels
carrers Duc de Medinaceli, Joan XXII...
Vull dir amb això que som conscients que hi ha molta feina a fer, però també ho és que aquestes petites millores de
panot i fixar rebaixos de vorera es fan cada dia, per aconseguir una millor mobilitat i accessibilitat als edificis"
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 27 de juliol de 2020.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable d'onze membres (5 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.- Elaborar un pla integral de manteniment de voreres i facilitació de la mobilitat, amb l’objectiu
de facilitar els desplaçaments a peu, la seguretat dels vianants, millorar el desplaçament a les
persones que porten cotxets amb els seus fills, persones que porten carrets de compra i millorar
l’accés a persones amb mobilitat reduïda. Aquest pla, que hauria de formar part del pla local de
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També és cert que l’Ajuntament i els seus responsables coneixen sobradament aquestes deficiències, però també
és conegut que són les companyies responsables dels serveis (Telefònica i Endesa) les que han d’efectuar aquestes
actuacions.

ACTA DEL PLE

És cert que aquestes vies es troben en els diferents zones d’eixample de la població atès que, durant molts anys, els
Plans Generals anteriors no va contemplar voreres més àmplies (1m), ni tampoc el soterrament dels serveis i
infraestructures bàsiques com la telefonia i l’electricitat.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

«Coincidim en què són moltes les voreres, majoritàriament al poble de l’Hospitalet, que compten amb diferents
obstacles que limiten la circulació dels vianants, en general, i de les persones amb mobilitat reduïda, especialment.

Mobilitat, haurà d’incloure, entre d’altres, les següents actuacions:
- Eliminar obstacles de les voreres, especialment pals de les companyies de serveis (llum, telèfon,
etc.) a fi de facilitar també el pas a cotxets per a nadons o persones que van en carrets de compra o
amb cadira de rodes.
- Revisar les rampes existents a les poblacions del nostre municipi sent conscients que tot i que
compleixin la normativa, les rampes que comencen amb una part vertical de 2/3 centímetres ja són un
obstacle insalvable per les cadires elèctriques.
Segon.- Prioritzar la solució dels efectes que comporti més risc i problemes per als vianants i evitar
superficies que no siguin especialment gravoses, com l’eliminació o modificació de pals de llum i
telèfon.

Sisè- Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del municipi de Vandellòs i l´Hospitalet
de l´Infant. I a les companyies elèctriques i telefòniques."

Expedient 2408/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el grup
municipal d'ERC en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris
d'integració paisatgística,protecció agrícola i d'equilibri territorial al Decret 16/2019
Favorable

Tipus de
votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0,
Abstencions: 4, Absents: 0

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC fent la següent explicació de la
moció que presenta:
Presentem aquesta moció perquè en el context actual un dels temes que ens implica a tots com a societat, és el
canvi climàtic. Els països occidentals som els màxims responsables per reivindicar i donar suport a les energies
renovables però amb un model de distribució i d´equilibri territorial al servei de les persones, no de l´oligopoli
energètic.
Amb aquest objectiu es va aprovar al Parlament el decret 16/2019 de mesures urgents per l´emergència climàtica i l
´impuls a les energies renovables que s´enmarca dins de la Llei de Canvi Climàtic.
Malgrat que el Decret semblava facilitar la transició cap a les renovables, facilitant els tràmits, en realitat ha servit per
recuperar antics projectes eòlics aturats arran de la crisi del 2008 i per sumar-ne de nous promoguts per oligopolis
que generen molt malestar a la ciutadania.
A més de la preocupació dels ajuntaments i de la indefensió a la qual es veuen abocats, ja que l´actual decret no
contempla la participació dels ajuntaments, no contempla criteris territorials ni escolta la veu dels municipis els quals

ACTA DEL PLE

Cinquè- Destinar una part del pressupost 2020 d’Urbanisme a aquest projecte.

Codi Validació: 6ZNMMLLYGX6NX4PXXWDT3M5F4 | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 78

Quart.- Educar i conscienciar la ciutadania de la importància de respectar les rampes i aparcaments,
mitjançant cartells explicatius i una campanya informativa.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Tercer.-. Establir un protocol d’actuació a totes les fires i altres esdeveniments on es tallen carrers i hi
participen ciutadans i ciutadanes amb l’objectiu que es respectin els aparcaments per persones amb
mobilitat reduïda. I si no és possible, reservar i senyalitzar adequadament aparcaments alternaius en
la mateixa zona.

reclamen la creació d´integració paisatgística que protegeixi els espais agraris i fomenti la participació.
Si entrem en detall en el nostre municipi en data 2 de juliol hi ha 6 expedients de parcs eòlics que consten presentats
davant el nostre Ajuntament perquè els serveis tècnics emetin informe dintre del tràmit de consulta prèvia:
1.- Parc eòlic Vandellòs- Zona Gavadà Expedient: 71/2020 Promotor: Naturgy Potència: 21MW – 5 aerogeneradors
Termini informe: Tramès informe del tràmit de consulta prèvia en data 21/02/2020
2.- Parc eòlic Tivissa II Expedient: 86/2020 Promotor: Naturgy Potència: 37,8MW – 9 aerogeneradors TM Tivissa
Termini informe: Tramès informe del tràmit de consulta prèvia en data 21/02/2020
3.- Parc eòlic Tivissa I Expedient: 135/2020 Promotor: Naturgy Potència: 37,8MW – 9 aerogeneradors TM Tivissa
Termini informe: Tramès informe del tràmit de consulta prèvia en data 21/02/2020 La Direcció General de Polítiques
ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha comunicat a
l’Ajuntament per registre d’entrada de data 23 de juny 2020 que la Ponència d’Energies Renovables de 28 de febrer
de 2020 va emetre informe desfavorable a l’emplaçament d’aquest parc eòlic i que l’empresa promotora a interposat
recurs de reposició

7.- Parc eòlic La Talaia Expedient: 964/2020 Promotor: EDP- Renovaveis Potència: 44MW – 11 aerogeneradors TM
Tivissa Termini informe: Tramès informe del tràmit de consulta prèvia en data 01/04/2020
A més a més, per part de l'Oficina Ambiental de les Terres de l'Ebre (OMA) del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat, han entrat davant de l'Ajuntament la documentació de dos expedients nous de parcs
eòlics
: 1.- Expedient 2117/2020 - Parc Eòlic " Serra de la Creu 3" Tortosa, El Perelló, l'Ametlla de Mar, Tivissa i l'Hospitalet
de l'Infant, entrat davant l'Ajuntament el dia 30 de juny.
2.- Expedient 2116/2020 - Parc Eòlic "Serra de la Creu 4" El Perelló, L'Ametlla de Mar, Tivissa i l'Hospitalet de l'Infant,
entrat davant l'Ajuntament el dia 26 de juny. Els dos parcs corresponen al mateix promotor "Energías Renovables de
Horas SL" empresa que també consta participada per l'empresa "Forestalia SA"
Per tot això, el que reclamen és donar valor decisori a les opinions dels ajuntaments com el nostre i no perpetuar una
situació d'indefensió on ens situem actualment, perquè l’actual decret no contempla la participació dels Ajuntaments
en la planificació de la implantació d'energies renovables.
El document aprovat doncs, no contempla criteris territorials ni escolta la veu dels municipis que reclamen la creació
de criteris d’integració paisatgística, que protegeixi els espais agraris, i fomenti la participació la seva participació.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d E
́ squerra Republicana de Catalunya proposa al Ple d’aquest Ajuntament
l’aprovació d'una sèrie d'acords.
I per acabar voldríem dir l´objectiu de la moció és reivindicar des del món local que se´ns faci
partíceps al territori en la presa de decisions per la instal.lació de les energies renovables, volem
renovables però amb consens que generin equilibri i que siguin sostenibles amb el territori"
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant:
Recordo que el decret 16/2019 es va aprovar amb els vots a favor ERC al Parlament i amb aquesta
moció que per cert esteu presentant a molts municipis sembla com si ERC no en tingués res a veure,
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6.- Parc eòlic Planelles- Zona Gavadà Expedient: 794/2020 Promotor: EDP- Renovaveis Potència: 44MW – 11
aerogeneradors (7 TM Tivissa) Termini informe: Tramès informe del tràmit de consulta prèvia en data 01/04/2020

ACTA DEL PLE

5.- Parc eòlic La Mar Expedient: 533/2020 Promotor: EDP - Renovaveis Potència: 32MW – 6 aerogeneradors TM
Tivissa. Ens afecta opció B línia elèctrica. Termini informe: Tramès informe del tràmit de consulta prèvia en data
18/03/2020

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

4.- Parc eòlic Motarro II Expedient: 289/2020 Promotor: Eòlica del Montalt Potència: 34,2MW – 6 aerogeneradors (1
TM Tivissa) + 2 existents Termini informe: Tramès informe del tràmit de consulta prèvia en data 02/03/2020

curiós. (Molins de Rei, Priorat,….)
El Govern de la Generalitat format per JxC i ERC està compromès amb les energies renovables i amb
la Transició Energètica cap a un nou model més net, sostenible i democràtic. Per poder avançar en la
descarbonització del model energètic català, cal instal·lar més energies renovables, i per això s´ha fet
un marc regulador més àgil (derogant el decret 147/2009) i el que es busca és complicitat entre
promotors i territori (Ajuntaments).
Punt per punt.
Primer- evidentment que hi estem d’acord, va molt relacionat en les mocions referents a aquest tema
que ha anat plantejant la CUP en els diferents Plens.

Tramitacions al nostre territori n’hi han però cap s’està executant, només una segueix a tràmit i és
perquè el seu Ajuntament així ho ha volgut. La resta ja están paralitzades.
Quart- ERC sap que hi ha una taula d’equilibri territorial, on es fan reunions, s’arriben a consensos,
s’escolta i es parla amb els Ajuntaments (com no podía ser d’altra manera) .
El marc normatiu dona veu als municipis en el procediment de consulta prèvia i tramitació de noves
instal•lacions, convertint-los en el primer i principal interlocutor de la Generalitat quan es rep un
avantprojecte a la Ponència d’energies renovables. Així, els municipis, a través dels seus ajuntaments,
disposen abans que ningú de tota la informació relativa als projectes per tal de pronunciar-s’hi
La instal·lació de renovables no depèn només del Departament de Territori i el d’Empresa, aquests
departaments el que fan és proporcionar un marc normatiu favorable a la implantació d’energies
renovables, que sigui estable i equitatiu per a totes les parts implicades (els Ajuntaments inclosos).
Ja que no hi pot haver difrents protocols, n’hi ha un i s’adapta en funció dels projectes que entren,
tenint en compte l’equitat del nostre país, el territori, els informes dels Ajuntaments, i els ODS
(Objectus de Desenvolupament Sostenible), entre altres coses.
Cinquè- Totalment d’acord amb donar suport tècnic-jurídic als Ajuntaments.
Com sap ERC, la Generalitat posa al seu servei tot l’assessorament
i assistència tècnica i jurídica que puguin requerir els Ajuntaments per estudiar els avantprojectes.
Per tant, per nosaltres és una moció en que molts punts ja s’acompleixen, és una moció que creiem
que on cal establir acords és al Govern de la Generalitat no als Ajuntaments, ja que el que s’està
demanant la modificació de la llei 16/2019, una llei elaborada conjuntament entre JxC i ERC, per tant
el més lògic seria parlar on s’ha elaborat i modificar-la no? Però millor no entrar en terrenys
pantanosos d’estratègia de partits perquè aquí no és el lloc i prendriem mal.
Ens Abstenim."

ACTA DEL PLE

Els projectes han de seguir el tràmit ambiental, agrícola-urbanístic, d’equilibri territorial i energètic
propi de qualsevol altra instal·lació per tal d’obtenir autorització administrativa.
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Tercer- Recordo el Decret 16/2019 va ser aprovat per JxC i ERC al Parlament, i moltes coses que es
demanen en aquest punt s’estan fent, per tant, potser el lloc on arribar acords no és des de
l’Ajuntament, sinó des del Govern de la Generalitat.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Segon- El Govern treballa per habilitar mecanismes de reequilibri per tal que els territoris que acullin
aquestes instal•lacions en rebin beneficis directes i també per facilitar que els beneficis que generin
aquestes instal·lacions reverteixin en el territori, com ara l’obligació de reservar part del capital
d’aquestes instal·lacions per a inversors locals.

Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant:

La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC li contesta:ERC sempre ha defensat el territori i a més
vam ser l´únic grup que us va donar suport en la moció de la preservació del litoral.
I per acabar, l´Alcalde fa l'explicació de vot del seu grup:»Votarem a favor d’aquesta moció ja que heu acceptat
l’anterior punt 1 i perquè la sostenibilitat energètica del nostre municipi és un dels principals reptes que té l’actual
equip de govern (PSC-Cs).
Tots som coneixedors dels importants reptes que té plantejat la UE en els seus objectius per al 2030 i per al 2050.
Derivats d’aquests supòsits el Ministerio per a la Transición Ecológica ha impulsat la Llei d’Energia i Clima, ha creat
una Llei i un institut per a la Transición Justa i ha promogut un Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC)
on es fixen els objectius a mig termini sobre la descarbonització de l’Estat i s’ha acordat un Pla de tancament de les
centrals nuclears amb les propietàries de les empreses.
És per aquest motiu que el 2016 vam aprovar el Pla Director Municipal d’Estalvi i Eficiència Energètica.
En aquest context, els darrers governs municipals i en especial aquests darrers anys s’han portat a terme un gran
nombre d’actuacions adreçades a aconseguir una major eficiència de la xarxa i dels equipaments públics, així com la
posta en marxa de diferents projectes que cerquen aconseguir l’autoconsum i, si és factible, la capacitat de convertirnos en una empresa subministradora d’energia elèctrica amb participació ciutadana.
En el Ple d’avui es porta una modificació pressupostària en la que es té previst que l’empresa municipal IDETSA
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El que no compartim totalment son les propostes d’acord que es presenten que pretenen reformar un Decret Llei a
partir de propostes inconcretes. Des del nostre punt de vista, el posicionament del nostre municipi hauria d’estar
basat en tres elements sobre el que entenem que hi ha consens:
1. Aprovar per ple una proposta de rebuig als tres projectes eòlics que ens afecten i els que puguin vindre en
un futur, en la línia dels informes negatius que l’Ajuntament ha presentat (i que ens ha explicat als Grups
Municipals), i en la línia de la recomanació de la Generalitat de Catalunya que va demanar a través d’una
nota de premsa que tots aquells ajuntaments que no volen grans centrals eòliques al seu terme municipal
que aprovin mocions en contra.
2. Aprofundir en el model municipal d’autosuficiència i autoabastiment que vam encetar amb l’aprovació per
unanimitat del de la nostra proposta d’instal·lar aerogeneradors i plaques fotovoltaiques municipals. Cal
que estenem aquesta pràctica a tota la ciutadania i teixit econòmic del municipi.
3. Demanar la derogació del Decret Llei 19/2019 i que es refaci des de zero per acabar incorporant i
concretant els criteris d’implantació, així com que en el moment d’aprovació s’acompanyi del pla territorial
sectorial corresponent.
Per tant, animem a que de cara al proper ple presentem una proposta conjunta entre tots els Grups Municipals que
ho vulguin per exposar quin és el model de municipi en relació a les energies renovables, així com per expressar el
rebuig a la instal·lació de grans centrals eòliques en espais amb valor natural, paisatgístic i d’ús social."

ACTA DEL PLE

"Podem compartir part de l’anàlisi de l’exposició de motius, en relació a la inconcreció que el Decret Llei 16/2019 fa
sobre el criteris per a la instal·lació de centrals eòliques i solars. Certament, el Decret Llei 16/2019 no concreta
criteris de distribució territorial, ni de retribució econòmica, ni de capacitat de decisió dels ajuntaments, entre altres
qüestions.
Tanmateix, es tracta d’una moció copiada i pegada que diversos Grups Municipals d’ERC estan presentant a
diversos ajuntaments, i quan es vol concretar al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant convé ser molt curosos
amb el llistat de projectes eòlics que ens afecten i de l’estat de tramitació de cadascun d’ells. De tot el llistat de 9
projectes que esmenteu que ens afecten, realment ara mateix només son 3 projectes que sumen 13 aerogeneradors
Parc eòlic Planelles (5 aerogeneradors), Parc eòlic Muntanyes del Burgans 3 (3 aerogeneradors), Parc eòlic
Vandellós (5 Aerogeneradors), aquest darrer declarat viable el 6/03/2020 per la ponència d’energies renovables de la
Generalitat. A més, el projecte d’ampliació de la central eòlica del Motarro amb 5 nous aerogeneradors va ser
declarat no viable en la sessió del 29 de juny de 2020 de l’esmentada ponència.
Cal mirar bé la documentació abans de presentar una moció.

pugui prestar el servei de gestió de bicicletes elèctriques que afavoreixen la intermodalitat, així com una modificació
de crèdit que incorpora una important partida pressupostària per dotar de plaques fotovoltaiques la piscina coberta
de l’Hospitalet i el pavelló per nudrir d’energia elèctrica tots els equipaments públics.
Com sabeu, recentment s’han implantat plaques solars a l’edifici d’IDETSA al polígon i, en aquests dies s’estan
acabant la implementació de la il·luminació amb leds als dos pavellons, així com es continua avançant en el canvi de
lluminàries a l’avinguda R. Berenguer IV, per exemple.
D’igual manera, aquests dies també s’està acabant la part exterior de la caldera de biomassa a Vandellòs per portar
aquesta energia a l’Ajuntament i a la Residència.
Hi ha altres projectes, però ja els anirem explicant quan estiguin més avançats. Un d’aquests passa per la
implantació d’energia eòlica al municipi sota l’impuls de l’Ajuntament i amb la possibilitat d’incorporar inversors locals.
Però d’això ja en parlarem en un altre moment.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 27 de juliol de 2020.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de vuit membres (5 del PSC, 1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 de C's) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, i amb l´abstenció de quatre
membres (2 de JxCaT, 1 de la CUP i 1 del PP), ACORDA:
PRIMER.- Demanar que l’Ajuntament de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant aposti per les energies
renovables, com a eina fonamental en el canvi energètic, per deixar de dependre de les energies
d’origen fòssil i nuclear.
SEGON.- Demanar que l´Ajuntament de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant estableixi com a base de
qualsevol projecte de renovables al municipi la protecció de l’interès públic, els espais agrícoles i
l’equilibri territorial. L'aprofitament i gestió de l'entorn natural del terme municipal, l'aprofitament
d'infraestructures ja existents, reclamarà la participació del municipi, la priorització dels projectes
relacionats amb l'autoconsum davant els oligopolis, la distribució de proximitat i en la dinamització del
primer sector.
TERCER.- Demanem al govern de la Generalitat que fixi el mapa d'energies renovables per a cada
territori de distribució d’energies renovables en funció de la capacitat de producció i consum de cada
zona, compensant aquells territoris que produeixen més energia renovable de la que consumeixen.
QUART.- Demanar al govern de la Generalitat la modificació urgent i immediata del decret 16/2019,
per acabar d’establir i comunicar els criteris socials, paisatgístics, mediambientals, agrícoles i
d'equilibri territorial, i la paralització de totes les tramitacions fins que aquests estiguin aprovats i
publicats.
CINQUÈ.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa i
Coneixement, que estableixi la participació dels municipis en tots els òrgans d'informació i de presa de
decisió relativa a la ubicació d'instal·lacions energètiques al seu terme municipal.
SISÈ.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa i
Coneixement, la creació d’un servei de suport tècnic-jurídic per als municipis, gratuït, amb la finalitat
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Potser la pregunta que ens hauríem de fer és perquè el Parlament de Catalunya va adoptar aquesta mesura
que, senso stricto, és un frau de llei atès que el que fa és trossejar uns parcs més grans en altres més petits, la
llicència dels quals atorga el Govern de la Generalitat"

ACTA DEL PLE

Agraïm la proposta d’atorgar major valor decisori als Ajuntaments en la planificació i en la implantació d’energies
renovables, cosa que no fa el Decret i, per tant, no es tenen en compte els criteris d’integració paisatgística i la
protecció dels espais agraris.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Ara tots els informes sobre els possibles projectes de parcs eòlics que es volen instal·lar al municipi surten de
l’Ajuntament amb el corresponent informe desfavorable per raons ambientals i urbanístiques. Altra cosa són les
decisions que anirà prenent la Ponència encarregada de resoldre les peticions de les empreses, creada a corre-cuita
després del Decret Llei 16/2019 que ha provocat una gran especulació de cercadors d’emplaçaments impulsats per
fons d’inversió àvids d’obtenir ràpids i grans guanys, amb independència del que digui el territori.

de facilitar suport tècnic i jurídic durant la tramitació de qualsevol projecte d'implantació energètica
que considerin que no s'ajusta als interessos públics del municipi.
SETÈ.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, i
a les diferents empreses que han presentat i presentin projectes al nostre municipi.

Expedient 2409/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el grup
municipal d'ERC per la planificació i gestió urbanística sostenible del municipi de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària

Dècades d´especulació urbanística, sobreexplotació del territori i mala gestió, ara hi hem de sumar un nou projecte
urbanístic, l'Arenal Centre. Enclavat en un dels únics espais que resten no urbanitzats amb un gran valor
medioambiental a preservar i situat al costat d'un espai litoral PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya).
Aquest espai comprèn un tram de costa mixt de notables valors paisatgístics amb zones de vegetació dunar i
formacions arbustives seques, on destaquen les màquies i pinedes litorals, així com alguers de posidònia de l'entorn
marítim.
En conseqüència lluny d´una planificació sostenible i estratègica, aquesta urbanització respon als mateixos
interessos i manera de fer que ens ha portat a la situació actual.
El PAUu 14 Arenal Centre en el POUM està considerat com a àmbit de sòl urbà no consolidat. No obstant, es tracta
d’una classificació de “fals” sòl urbà no consolidat, decisió política que va prendre el Ple de l’Ajuntament en el 2013,
una decisió en contra de la sostenibilitat mediambiental i de no preservació del territori. Paradoxalment, el principal
reclam turístic que es vol donar des del nostre municipi són les platges i els espais naturals privilegiats.
A més a més d´un espai a preservar hem de tenir en compte la seguretat dels veïns i veïnes d´aquest nou projecte d
´urbanització ja que durant el temporal Glòria aquesta zona va quedar totalment anegada d'aigua per tant entenem
que és una zona inundable.
Nosaltres ens vam reunir amb els Serveis Tècnics d´Urbanisme de l´Ajuntament, aprofito des d´aquí per agrari
públicament la seva professionalitat i l´atenció que he rebut. Ens van informar en detall del projecte el qual compta
amb els permisos de Costes de l´Estat, de Costes de la Generalitat, de Bombers i que la resposta de l´ACA encara
no havia arribat.
En el POUM actual del nostre Ajuntament en els volums XI, XV i XVII els quals fan referència als temes ambientals i
de justificació de de zones inundables del nostre municipi aquesta unitat de desenvolupament no hi consta. Per
tant, dins l’àmbit del POUM no es va realitzar un l’estudi d’inundabilitat específic pel sector Arenal Centre, i que si
s’hagués realitzat, hi hagués hagut la possibilitat de delimitar a L´Arenal centre de les zones de risc, i s’hagués pogut
realitzar una ordenació dels usos del sòl coherents amb la potencial inundabilitat. Adaptant la regulació urbanística, i
les implantacions en zones de risc, a través d'una normativa sectorial i urbanística coherent.
Nosaltres ens vam reunir amb els Serveis Tècnics d´Urbanisme de l´Ajuntament, aprofito des d´aquí per agrari
públicament la bona tasca que duen a terme, i l´atenció que he rebut. Ens van informar en detall del projecte el qual
compta amb els permisos de Costes de l´Estat, de Costes de la Generalitat, de Bombers i que la resposta de l´ACA
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"El nostre municipi ha sofert la pressió urbanística del litoral igual que l´ha patit tot el litoral català. És coneguda la
metamorfosi que ha sofert el paisatge de l’Hospitalet de l’Infant, que ha sofert en les últimes dècades una profunda
remodelació del territori associada a la transformació de la seva economia en una economia basada gairebé en el
turisme.

ACTA DEL PLE

La Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d' ERC fa la següent explicació de la moció que
presenta el seu grup:

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

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

encara no havia arribat.
I que, a banda de les consideracions mediambientals anteriors, però no menys important, cal posar de relleu les
eventuals responsabilitats patrimonials i, fins i tot personals que podrien derivar-se de perjudicis ocasionals a
tercers per la qualificació urbanística i l’explotació d’una llicència en les quals s’ha obviat el preceptiu estudi
d’impacte ambiental, inundabilitat inclosa.
El risc d’incórrer en aquestes responsabilitats en cas d’accidents i danys a tercers, que serien exigibles tant vers els
tècnics com del mateix ajuntament, desaconsellen vivament els usos que, avui per avui, i absents de preceptius
informes es donen a l’espai de Arenal Centre , per la qual cosa exigim la reversió.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents:

A banda voldríem fer unes consideracions al respecte del comunicat emès pel PSC la setmana passada:
3r. D’igual manera, els Projectes de Reparcel·lació i Urbanització del PAU 14 “Arenal Centre”, inicialment aprovats
per l’Ajuntament, van ser objecte dels diferents informes favorables de les administracions que tenen alguna
afectació per actuacions urbanístiques com aquesta.
Per aquest motiu, qualsevol actuació en sentit contrari generaria una gran inseguretat jurídica envers les inversions
futures al municipi.
Ens sembla demagògic i pueril fer por a la ciutadania, heu de tractar als veïns i veïnes com persones adultes,
penseu que fent por us donaran més suport. No generareu més inseguretat deixant urbanitzar una zona que es va
inundar completament amb el Glòria? Per què no insteu a què es faci i realment veure si és inundable o no?
Donarem seguretat als futurs veïns que hi visquin? O ens volem convertir en un Port Romà 2, urb del Creixell que
es va construir arran de mar i amb el Glòria els veïns van haver de ser evacuats pels Bombers
Així es preteneu generar seguretat per possibles inversions futures. Siguem serioros.
5è. Amb la urbanització d’aquests espais el poble de l’Hospitalet de l’Infant podrà ajudar a compensar un dels
principals dèficits de la població que és la de disposar d’una major oferta turística de qualitat amb la qual contribuir a
la desestacionalització del sector i a la diversificació econòmica del municipi.
Quin és el model de turisme que volem potenciar? Turisme a costa de no preservar el nostre litoral?? Urbanitzant
arran de costa i al costat d´un espai natural.
Des d´ERC pensem que és molt necessari replantejar el model de turisme que volem i no només el turisme sinó quin
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Per finalitzar la meva intervenció voldríem deixar palès que aquesta moció planteja 2 vies: a nivell de l´Ajuntament:
la modificació del POUM per preservar el litoral i acordar la suspensió instant a costes a què faci un estudi
pormenoritzat de la zona o que sigui el propi Ajuntament el que el realitzi. I l´altra via és la de la Generalitat. A més
aquesta setmana passada a posteriori de la presentació de la moció, per això no hi consta, al Parlament es va
aprovar la Llei de Protecció i ordenació del Litoral, aquesta llei encara ve a reforçar més la nostra argumentació i ens
permetria facilitar la reversió d´aquest tipus de sol.
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PRIMER- Acordar la modificació del POUM per tal de preversar el litoral del nostre municipi i fer una gestió
urbanística sostenible.
SEGON.- Acordar la suspensió de la llicència urbanística fins l´elaboració d´un estudi d'inundabilitat de la zona i d
´impacte ambiental, segons els resultats de l'estudi, caldria la modificació del POUM per un possible canvi del Sector
Arenal Centre a una zona no urbanitzable.
TERCER.- Manifestant públicament el rebuig a l'especulació urbanística, s'acorda reclamar al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a estudiar la redacció, tramitació i aprovació d'una modificació del Pla
Director Urbanístic del Sistema Costaner que serveixi per desclassificar els sòls on, segons planejament, encara s'hi
pot construir, com és el cas de l'Arenal Centre.
QUART.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a estudiar la possibilitat de la redacció,
tramitació i aprovació del "Pla director urbanístic dels sòls no sostenibles del litoral tarragoní (o de la Costa
Daurada)".
SISÈ- Fer-ne difusió al Consell Comarcal del Baix Camp, Diputació de Tarragona, Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

ACTA DEL PLE

ACORDS

municipi volem deixar als nostres fills i filles. Volem seguir amb la línia d´especulació urbanística o volem fer un gir
per vetllar pel turisme sostenible i preservant el nostre territori?
Resposta a l´Alcalde: estàs parlant d´un informe del 2012 ara estem al 2020 hi s´ha de tenir en compte el canvi
climàtic.
Resposta al regidor de Seguretat Ciutadana: de quina data és l´informe de Costes? Pots afirmar que no s´inundarà
més?...."
Intervé l' Alcalde manifestant:
La moció que presenta el grup municipal d’ERC parteix d’una afirmació correcta quan assenyala que el turisme és
un dels principals motors de l’economia del territori, però el seu anàlisi perd consistència aviat quan parlant del
poble de l’Hospitalet de l’Infant diu que té una economia basada gairebé en el turisme (sic).
En relació al POUM i al PAU Arenal 14, el Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant al llarg dels
darreres anys ha protagonitzat diferents accions:

Aquesta petició fou formulada per unanimitat en el Ple de 6 de novembre de 2008.
Mesos després, el plenari de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant de data 25 de març de
2009, va aprovar inicialment el plec de clàusules econòmico – administratives particulars i tècniques per
a la contractació dels treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal pel procediment
obert harmonitzat.
L’esmentada aprovació inicial es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea del 23 de maig de 2009,
promulgant-se la seva informació pública durant el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà
de l’esmentada publicació, vegis del 25 de maig fins el 4 de juny de 2009 (inclòs) i no es va presentar cap
recurs especial de contractació a l’empara de l’article 37.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, per la qual cosa va restar aprovat definitivament l’esmentat Plec en data
de 5 de juny de 2009, sense necessitat d’ulterior acord, restant fixat com a data límit de presentació de
proposicions el 13 de juliol de 2009 (inclòs).
L’extracte del Plec es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 147 de 18 de juny de 2009, al Butlletí
oficial de la província núm. 140 de 18 de juny de 2009 i al Diari Oficial de la Generalitat núm. 5403 de 18
de juny de 2009.
Vist el dictamen emès per la comissió informativa al territori de 24 d’agost de 2009, el plenari de
l’Ajuntament Ple va acordar adjudicar provisionalment la redacció del POUM a Estanislau Roca,
Arquitecte & Associats SCP i en sessió d’11 de novembre de 2009 es varen adjudicar definitivament els
esmentats treballs. A partir d’aquest acord es va procedir a la signatura del contracte i a l’inici dels
treballs.
L’equip redactor es va presentar oficialment als membres del Consistori i va lliurar el document del
Programa de Participació Ciutadana que fou aprovat per unanimitat pel plenari de l’Ajuntament de 23 de
desembre de 2009 i el dia 24 de desembre es va lliurar el Document d’Antecedents consistent en tres
volums i una sèrie de plànols informatius.
D’acord amb el programa de participació ciutadana del POUM, aprovat per l’Ajuntament el 23 de
desembre de 2009 i definitivament el 24 de març de 2010 en la fase d'avanç del Pla, es van dur a terme
tres sessions de participació ciutadana que van tenir lloc el mateix dia a l’Hospitalet de l’Infant, a les
18:00h a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, i a Vandellòs, a les 20:15h a l’auditori del carrer Remullà.
Les sessions van ser temàtiques i van tenir lloc de la següent manera:
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I amb aquesta pretensió, cal dir que un Ajuntament no pot fer un nou POUM per ell mateix, sinó que
primer ha de fer una petició prèvia als Serveis Territorials d’Urbanisme on justifiqui la seva necessitat i
que aquests ho autoritzen.
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I, com en els contes, cal que expliquem bé les coses i cal començar pel principi: l'encàrrec

ACTA DEL PLE

-

• 25 de març de 2010: Diagnosi territorial i aspectes socioeconòmics
• 29 de març de 2010: Diagnosi ambiental i de mobilitat
• 9 d’abril de 2010: Aspectes urbanístics, el sòl urbà i urbanitzable
El 26 de maig de 2010 el Ple va aprovar el document de l'avançprojecte
Durant la fase de redacció del document del POUM abans de l’aprovació inicial s’han realitzat diverses
presentacions de l’estat dels treballs:
AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET
MUNICIPAL DIAGNOSI I CRITERIS I OBJECTIUS

DE

L’INFANT–

PLA

D’ORDENACIÓ

URBANÍSTICA

A més, es va fer una presentació el dia 26 de novembre de 2011 a les 17:00h a Masriudoms i a les 18:00h
a Masboquera.
-

Com es pot deduir fàcilment, el nou equip de govern PSC-FIC sorgit de les eleccions de maig de 2011 va
impulsar el projecte fins arribar a la seva aprovació definitiva. I, aquest fou el resultat d’un gran esforç
de moltes persones i institucions, fins l’extrem que, en els darrers 10 anys, aquest ha estat l’únic que
s’ha aprovat d’un municipi d’aquesta grandària i complexitat.

El següent pas fou l'aprovació inicial realitzada en el Ple de 20 de març de 2012.

ACTA DEL PLE

Una altra a la Comissió de Seguiment dels treballs de redacció del POUM, òrgan de participació ciutadana
aprovat per acord plenari de 24 de març de 2010, la qual es va realitzar el dia 8 d’octubre de 2011 a les
18:00h a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila a l’Hospitalet de l’Infant i es va repetir a les 20:00h a
l’Auditori del carrer Remullà a Vandellòs.
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Una primera al Consell Urbanístic per al Desenvolupament Local (CUDL), òrgan de participació ciutadana
aprovat per acord plenari de 24 de març de 2010 i modificat per acord plenari de 31 d’agost de 2011. La
reunió es va celebrar el dilluns dia 24 d’octubre de 2011 a les 17:00h de la tarda a la Sala de l’alcaldia a
la Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant.

Es va donar audiència als municipis de l’entorn: l’Ametlla de Mar, Mont-roig del Camp, Tivissa i Pratdip
Es van demanar els informes als organismes afectats per raó de les seves competències.
En relació al procés d’avaluació ambiental, es van realitzar les consultes a les administracions públiques afectades
i al públic interessat, de conformitat amb l’establert pel Departament de Territori i Sostenibilitat en el document
de referència sobre l’In forme de Sostenibilitat Ambiental (ISA) i es va sotmetre a informació pública.
En aquest sentit, el 4 de maig de 2012 es va enviar el projecte aprovat inicialment a l’ACA que va respondre el 10
de juliol següent i sobre el PAU Arenal 14, deia: “el seu límit SW el constitueix un barranc innominat que té el seu
punt d’inici uns 1.000 m aigües amunt de l’Autopista AP-7. Dins la documentació presentada per informe no
s’inclou cap anàlisi d’aquesta llera, per la qual cosa, s’haurà de presentar un estudi hidrològic i hidràulic, redactat
d’acord amb la metodologia proposada per aquesta Agència al respecte, de manera que es determinin les zones
inundables per les avingudes de 10, 100 i 500 anys de període de retorn, per a posteriorment posar en comú el
resultat de l’estudi amb el planejament proposat”.
Amb data 18 de setembre de 2012 es notifica a l’ACA un document amb diferents estudi d’inundabilitat i, en
referència a aquest sector assenyala: “Cal precisar que el torrent innominat a què es fa referència a l’informe en
relació a l’afectació del PAU 14, PAU 15, PAU 16, PMU ( està molt desnaturalitzat entre la Via Augusta i el mar i té
poca identitat. D’altra banda, la complexa realitat es troba molt consolidada per l’edificació gairebé tot edificat a
excepció del PAU 18 Hospitalet ponent i al PMU 08 Cova del Gat.
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Es va sotmetre a informació pública pel termini de 45 dies, publicat en el BOP de 27 de març de 2012, al DOGC, al
Diari de Tarragona i al Punt Avui, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament

La resposta a aquest informe arriba el 14 de novembre de 2012 on s’assenyala que: “El nou document aportat, per
tal d’assegurar el correcte desguàs del petit barranc innominat que creua els sectors PAU 14, PAU 15, PAU 16 es
proposa el seu desviament des de la sortida del sector PAU 18 fins a mar”.
En el mateix Ple de 20 de març es va aprovar la suspensió preceptiva de la tramitació de plans urbanístics derivats
concrets, de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets pel termini de 2 anys, és a dir, fins al 28 de març de 2014.
L’esmentat acord de suspensió de llicències es va sotmetre, igualment, a informació pública mitjançant la
publicació d’edictes al BOP, DOGC, Diari de Tarragona, al Punt Avui, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
de l’Ajuntament.
En el Ple de 22 de maig de 2012 es va aprovar ampliar el termini de la informació pública de l’aprovació inicial
del POUM i de l’ISA 23 dies hàbils més a efectes de presentació d’al·legacions.
Aquesta aprovació fou publicada, com les anteriors, en el BOP, DOGC, Diari de Tarragona i Punt Avui.

Sobre el sector del Pla d’Actuació Urbanística 14 “Arenal centre” es va presentar una al·legació del Sr. Felipe
Pérez (propietari) en que manifestava el seu desacord sobre la delimitació del domini públic marítimo-terrestre, es
contestà que aquesta és la facilitada digitalment pel Departament de Costes del Ministerio de Medio Ambiente.
Indirectament s’hi podria encabir l’al·legació sobre les superfícies de vianants i carrils bici en el passeig marítim en
aquest sector.
El Ple de 5 de març de 2013 va acordar resoldre les al·legacions presentades en fase d’informació pública de
l’aprovació inicial del POUM i es van notificar l’acord de la resolució de les al·legacions de manera individualitzada
a tots els al·legants, significant-los-hi que al tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat i que no
posa fi a la via administrativa, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs, d’acord al que disposa l’article
109 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic i del procediment administratiu comú, modificat per la
Llei 4/1999.
En data 10 de setembre de 2013 i amb RE núm. 4009, el Cap de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
de Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, tramet la resolució per la
qual aquest organisme expressa la conformitat sobre la memòria ambiental del POUM (expedient OTAATA
20100073).
En data 23 d’octubre de 2013 (RE 5237 de 30 d’octubre) la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de
Tarragona va acordar emetre informe favorable sobre el POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. A l’efecte de
l’informe urbanístic i territorial sobre la proposta del Pla que es preveu sotmetre a aprovació provisional.
En data 11 de desembre de 2013 (RE núm. 5876) el redactor del POUM lliura a l’Ajuntament el document del Pla
degudament refòs per a la seva aprovació provisional, que incorpora la memòria ambiental. S’adjunta la
documentació resum de l’abast de les determinacions del POUM.
En data 13 de desembre es va realitzar el Fòrum de participació ciutadana en que l’equip redactor va exposar
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D’aquestes al·legacions 24 eren idèntiques i feien referència a la desclassificació de sòls al sud del camí de la
Porrassa i foren desestimades.
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També una vegada informades les al·legacions per l'Equip Redactor del POUM i contestats els informes de les
Institucions es va procedir a fer una presentació al Consell Urbanístic de Desenvolupament Local (CUDL) el 5 de
febrer a l'Hospitalet de l'Infant i a la Comissió de Seguiment dels treballs de redacció del POUM i Fòrum de cara a
la ciutadania el dia 19 de febrer a les 18:00h a la sala d'actes de la Casa de la Vila d'Hospitalet i a les 19:30 a
l'Auditori de Vandellòs.

ACTA DEL PLE

Durant els esmentats terminis d’informació pública de l’aprovació inicial del POUM, que van finalitzar el 25 de juny
de 2012, es van presentar 118 escrits d’al·legacions en termini legal i 1 extemporània.

l’estat de tramitació de l’expedient i la proposta del Pla a sotmetre a aprovació provisional.
El Ple aprova provisionalment el POUM amb data 19 de desembre de 2013.
En data 9 d’abril de 2014 la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona va aprovar definitivament el
POUM del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
I, en la seva proposta de resolució, en referència als àmbits de desenvolupament en sòl urbà fa referència als PAU
10 i 11 de Masriudoms, al PAU 6 de Vandellòs, al PAU 17 camí de la Poorassa de l’Hospitalet i al PAU 22 de
l’Almadrava.
Davant de tot l’exposat, costa d’entendre determinats posicionaments:
Costa d’entendre l’apostillament de “fals” sòl urbà no consolidat. Simplement vol dir que no es coneixen les
diferents figures de classificació del sòl d’un municipi. Com el seu nom indica és sòl urbà encara no consolidat,
però que ho serà en un futur.

Entenem que modificar el POUM és complexe.
Depèn de l’Ajuntament la seva revisió.
Si a nivell tècnic es creu que hi ha riscos d’inundabilitat, Junts per Catalunya creiem que té que primar la seguretat
de les persones i els seus bens, per tant, donem suport a fer UN ESTUDI d’inundabilitat de la zona i d’impacte
ambiental, i segons el resultats s’haurà d’actuar."
La Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifesta:
Després de molts anys de funcionament de la secció local d’ERC al municipi, donem la benvinguda a la lluita per la
defensa dels darrers espais no urbanitzats dels municipi. Fins avui no havíeu presentat cap proposta per a la
salvaguarda i posada en valor del litoral del municipi, després d’estar molts anys a l’Ajuntament, tant a l’oposició com
al Govern.
Des de que existeix l’assemblea local de la CUP, ara fa poc més d’un any, ja hem portat al ple una proposta per a la
desclassificació de sòl urbà i urbanitzable de la primera línia de costa, així com una proposta per a la preservació i
dignificació del litoral del nostre municipi. Cap d’aquestes propostes va prosperar, però no per això hem deixat de
reivindicar la preservació dels espais litorals amb valor natural, paisatgístic i d’ús social del nostre municipi. Per això,
també hem fet acció directa, fent unes pintades reivindicatives a les obres d’urbanització del PAU Arenal Centre, i
també vam participar en la manifestació convocada per la Plataforma SOS Litoral.
Tot i que les propostes de la moció que presenteu son molt genèriques i poc concretes, sobretot si ho comparem
amb la que presentem el nostre Grup Municipal al següent punt, votarem a favor de la moció perquè tota pedra fa
paret, i el litoral del municipi bé s’ho val."
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Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant: " Tenia molts coses a dir,
però simplificaré.

ACTA DEL PLE

Ara sembla que tot això no val i el més difícil d’acceptar és que els dubtes es plantegen per potencials formacions
polítiques –que no persones- de govern en els diferents nivells de l’administració estatal, nacional o local... encara
que aquesta darrera serà ben difícil des de plantejaments tan simplistes i buits com els aquí exposats, per això
cadascú està on està perquè els veïns no són tan influenciables i tenen criteri propi."

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Què en pensava ERC quan el 2008 es va encarregar l’encàrrec del POUM, just quan en aquell moment formava part
de l’equip de govern municipal. I, si no estic mal informat, ocupant la regidoria de Medi Ambient.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 27 de juliol de 2020.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de sis membres (5 del PSC i 1 de C's), amb l´abstenció de dos
membres (1 de la FIC i 1 del PP) i amb el vot favorable de quatre membres (2 de JxCaT, 1 d'ERC i 1 de la
CUP), ACORDA:

Tipus de
votació: Ordinària
A favor: 1, En contra: 6,
Abstencions: 5, Absents: 0

Per la Regidora Sara Barceló del grup municipal de la CUP es fa la següent intervenció:
Per una qüestió d'ordre volem fer la següent referència:
D’acord amb l’article 21 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, i els punts 2b i 2e de l’article 28 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, demanem l’abstenció del debat i votació d’aquest punt de la regidora de JxC, Sra. Laia
Martorell Garcia, i del regidor de C’s i de l’Equip de Govern, Sr. Tomás Diaz Crucera, per concórrer causes de
parentesc i de relació de servei, respectivament, amb el fons de la qüestió.
Art. 21. del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de las Corporaciones Locales deberán
abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas
a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas
Art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas
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Desfavorable

Codi Validació: 6ZNMMLLYGX6NX4PXXWDT3M5F4 | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 78

Expedient 2416/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per a la paralització de les obres d'urbanització del
PAU Arenal Centre i inici del procediment de reclassificació dels terrenys a sòl no
urbanitzable

ACTA DEL PLE

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

en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior
inmediato, quien resolverá lo procedente.
2. Son motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador
de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado
con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en
los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
3. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de
abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP que literalment estableix:
El 9 d’abril de 2014 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
El POUM preveu, entre altres, la consolidació urbana dels sòls urbans no consolidats (SNC) inclosos en el Polígon
d’Actuació Urbanística (PAUu.14) “Arenal centre”, amb la construcció de 60 nous habitatges (7.225m2 de sostre)
sobre una superfície total del sector de 2,32 hectàrees. Aquests 60 habitatges només representen l’1,6% del
potencial de nous habitatges previstos pel POUM (3.793 habitatges).
Aquest sector constitueix un dels darrers espais no urbanitzats del front litoral comprés entre el nucli de l’Hospitalet
de l’Infant i la desembocadura del barranc de Caladoques i el PEIN de la Rojala-Platja del Torn, representant un
espai amb un notable interès paisatgístic en relació als valors d’ús social, ecològic, històric, simbòlic, i productiu, a
més d’esdevenir un espai lliure que contribueix a esponjar urbanísticament el front litoral.
En data 16 de gener de 2020 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va aprovar
definitivament el projecte d’urbanització (https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/transparency/d5c79187-5a214461-a9c1-f0401bec7fe4/). A la pàgina 3 de l’Informe tècnic per aprovació definitiva projecte d’urbanització del
polígon d’actuació urbanística, PAUu 14 Arenal Centre, signat per l’arquitecte municipal en data 19 de desembre de
2020, i que acompanya a l’expedient d’aprovació definitiva, es diu literalment:

“No consta que per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’hagi emès informe.”
Sabent que la totalitat dels terrenys inclosos en el PAUu14 Arenal Centre son, segons la pròpia Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) i Protecció Civil, terrenys inundables i que amb el darrer temporal efectivament es van inundar (veure
imatges de sota), es pot aprovar un PAU sense informe d’una administració afectada, i més quan es tracta d’una
administració que té vinculació amb la inundabilitat de la zona?

En aquest sentit, al VOLUM XVI INFORME DE LES AL·LEGACIONS (aprovat en sessió plenària de data 5 de març
de 2013) i RESPOSTA DE L´EQUIP REDACTOR ALS INFORMES DE LES INSTITUCIONS.[1], en relació a l’informe
presentat per l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona (OTAAAT) del Departament de Territori i
Sostenibilitat, es diu literalment:

“4. Alliberar d’edificabilitat el sector Cova del Gat i sectors adjacents d’acord amb les
indicacions realitzades a l’apartat “Avaluació” d’aquest informe.”
Aquell informe elaborat per l’OTAAAT feia aquesta consideració atenent als valors naturals i els riscos d’inundabilitat
de la zona. Com que és que, en canvi, al sector PAUt 27 Cova del Gat si que es va retirar edificabilitat de la primera
línia? Com és que malgrat aquestes advertències el POUM no les va tenir en consideració i va mantenir l’edificabilitat

ACTA DEL PLE

5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.
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abstengan de toda intervención en el expediente.
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4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se

del PAUu14 Arenal Centre? L’excusa no pot ser la que esmenta l’informe de les al·legacions quan diu que el PAUu14
Arenal Centre ja tenia un projecte de reparcel·lació aprovat des del 2009, ja que en data 16 de gener de 2020 la
Junta de Govern va aprovar definitivament un nou projecte de reparcel·lació. Per què l’Equip de Govern no va retirar
l’edificabilitat del PAUu14 Arenal Centre tal com demanava l’Oficina d’Avaluació Ambiental de la Generalitat de
Catalunya?

Des de la CUP-AMUNT, sent conscients del risc de desaparició d’aquest espai lliure en el front litoral de l’Hospitalet
de l’Infant, vam dur a terme una acció reivindicativa el passat 21 de juny i vam participar activament de la
manifestació de rebuig a les obres del passat 15 de juliol. De fet, evitar la urbanització dels darrers espais naturals
del litoral del municipi forma part del nostre programa electoral, i així ho continuem manifestant. En aquest cas
concret, des del nostre punt de vista cal salvaguardar i restaurar els sistemes naturals del centre i sud de la platja de
l’Arenal per tal de fer-los més atractius i que tinguin un ús social basat en el respecte a la natura, i consolidar així una
àrea verda natural al llarg de tot aquest sector.
I defensem que cal aturar les obres d’urbanització d’aquest PAUu.14 “Arenal Centre” de forma immediata i iniciar el
procés de reclassificació del sòl a no urbanitzable. És cert, que efectuar una paralització de les obres d’urbanització
un cop començades fa que els costos d’una possible indemnització als promotors es vagin incrementant cada dia
que passi, tenint en compte que aquests només poden reclamar pels costos realment efectuats i mai per
expectatives de guany futures. Segons consta al pressupost contingut en el projecte d’urbanització el cost total
d’urbanització és de 995.174,80€.
Per això el nostre grup municipal va demanar al desembre l’inici d’un procés de desclassificació que hauria tingut un
cost d’indemnització molt inferior, només havent d’assumir el cost d’elaboració tècnica dels projecte d’urbanització i
de reparcel·lació. I per això ara demanem la paralització immediata de les obres per tal que la indemnització sigui la
menor possible, i no s’hagi d’arribar un dia a indemnitzacions multimilionàries als propietaris quan reclamin danys i
perjudicis per inundació dels habitatges i béns.
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. Decretar de forma immediata la paralització de les obres del Polígon d’Actuació Urbanística PAUu.14
“Arenal centre”
2. Iniciar de forma immediata el procediment per a la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal per a reclassificar a sòl no urbanitzable els terrenys inclosos al PAUu.14 “Arenal centre”.
3. Elaborar i executar un projecte de restauració dels valors naturals, paisatgístics i d’ús social dels terrenys
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Entre els mesos de maig i juny de 2020 van iniciar-se les obres d’urbanització d’aquest PAUu.14 “Arenal Centre”,
generant un rebuig social notable entre els veïns i veïnes de l’Hospitalet de l’Infant com ho demostren la manifestació
del passat 15 de juliol o la recollida de signatures que està impulsant la plataforma SOS Litoral. S’entén que la
urbanització d’aquest espai compromet el conjunt de valors que conté, justament en un context on l’existència
d’espais lliures en els fronts litorals s’ha convertit en un bé comú escàs, alhora que cada cop son més valorats per
part de la ciutadania. Fins i tot, la conservació d’aquests espais lliures és interessant, i necessari, des del punt de
vista de la imatge de la destinació turística. Que l’Hospitalet de l’Infant pugui mantenir sense urbanitzar aquests
darrers fronts litorals, juntament amb l’existència d’una platja seminatural com és el sector centre i sud de l’Arenal,
permetria consolidar la destinació com un referent en el respecte pels valors naturals, culturals i paisatgístics del
litoral, en un context general d’escassetat d’aquests valors.

ACTA DEL PLE

Al Ple de l’Ajuntament del passat 4 de desembre de 2019 el nostre Grup Municipal ja va portar a debat i votació
la Proposta d’acord per a la preservació del front litoral de l’Hospitalet de l’Infant (Expedient 4575/2019), on
demanàvem l’inici de forma immediata del procediment per a la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal per a reclassificar a sòl no urbanitzable la totalitat dels sòls inclosos en el PAUu.14 “Arenal centre”, entre
altres sectors del litoral. Aquesta proposta va ser rebutjada pel ple amb els vots en contra de PSC, FIC, PP i C’s i
l’abstenció de JxC. En el mateix sentit de reconeixement dels valors d’aquest espai, el passat Ple del 3 de juny de
2020 el nostre Grup Municipal vam presentar la Proposta d'acord per l'elaboració d´un pla de restauració
i preservació del litoral al Municipi (Expedient 1659/2020), que igualment va ser rebutjada amb els vots en contra de
PSC i C’s i les abstencions de FIC i PP.
Que l'espai estigui habilitat urbanísticament pel POUM des del 2014 (i abans) no anul·la la realitat que la zona és
inundable on no s'hi hauria de construir, ni tampoc el fet que el POUM es pugui modificar en qualsevol moment. De
fet, el mateix Equip de Govern ja ha modificat el POUM dos cops els darrers mesos per habilitar equipaments
esportius a la Porrassa i la caserna de la policia local a l’Infant. És una qüestió de voluntat política, res més.
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Mantenir urbanitzable aquesta zona inundable pot comportar en un futur que, en cas d’inundació, els propietaris dels
habitatges emprenguin accions legals contra l’Ajuntament per danys i perjudicis, tal com demostra l’àmplia
jurisprudència en aquests casos. Qui es responsabilitzarà d’aquesta negligència? Està disposat l’Equip de Govern a
hipotecar el municipi per construir només 60 habitatges en zona inundable?

afectats per les obres d’urbanització del PAUu.14 “Arenal centre”.
Intervé l'alcalde manifestant:
A part de tot l’exposat en la moció anterior, voldria afegir que el pla d’ordenació urbanística municipal ha
d’adaptar-se al planejament urbanístic supramunicipal aprovat en aquest període de temps; especialment, al Pla
Director urbanístic del sistema costaner (PDUSC), aprovat per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat el 25 de maig de 2005 –DOGC 4407 de 16 de juny- i al Pla Director urbanístic dels
àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-II)
aprovat per resolució del mateix Conseller el 16 de desembre de 2005 –DOGC 4575 de 17 de febrer de 2006-,
d’acord amb l’establert a les respectives disposicions addicionals.
En aquests anys, també es va aprovar el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament el 12
de gener de 2010.
S’imposa, doncs, l’adaptació del planejament general vigent a totes aquestes

Que consten a l’expedient els informes de les següents administracions sectorials:
- Informe favorable del Servei Provincial de Costes a Tarragona de la D.G. de Sostenibilitat de la Costa i
el Mar, del Ministerio para la Transición Ecològica, de data 12 de juliol de 2019.
- Informe favorable del Servei de Costes de la DG de Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 30 d’agost de 2019.
- Informe favorable de la Regió d’Emergències de Tarragona de la D.G. de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments del departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, de data 20 d’octubre de 2019.
- Informe favorable de la Subdirecció Regional del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, de data 9 d’agost de 2019.
- També es va trametre a l’ACA que no va emetre cap informe dintre del termini de la tramitació.
Davant d’aquests informes, la Junta de Govern va aprovar definitivament el projecte d’urbanització en la sessió
del 10 de gener de 2020. Aquesta aprovació definitiva es va publicar al DOGC el 3 de febrer de 2020, al BOPT, al
Diari de Tarragona i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Per acabar, voldria fer algunes reflexions:
Fa ja algunes dècades que el debat se centrava en la disjuntiva entre creixement i desenvolupament. Però aquesta
qüestió ja la tenim plenament assolit i superada. Nosaltres defensem la possibilitat d’expandir-se de forma
planificada, ordenada i controlada, de manera que el bé privat no tingui repercussions negatives sobre el bé
col·lectiu.
La meva pregunta és, on era llavors la CUP o les persones que han integrat la llista d’aquesta candidatura i que ja
tenien acreditada una dilatada vida d’activisme i de reivindicació. Estem parlant no d’uns dies o unes sessions
determinades, sinó dels anys 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 0 2014.
Que no hem de confondre als veïns, sobretot als de l’Hospitalet, que en aquesta àrea el POUM preveu diferents
Plans d’Actuació Urbana (PAUs) i que no té res a veure aquesta urbanització amb la de la Cova del Gat que està tot

ACTA DEL PLE

Durant el tràmit d’informació pública i durant el tràmit d’audiència amb citació personal als interessats no es va
presentar cal al·legació, en temps i forma davant l’Ajuntament.
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En concret, i pel que respecta al Projecte d’Urbanització que correspon a les obre que s’estan executant en
l’actualitat, cal dir que l’acord de Junta de Govern es va aprovar incialment el 22 de maig de 2019, es va sotmetre
a informació pública pel termini d’un mes i es va publicar al DOGC, núm. 7900 de 19 de juny, al BOPT núm. 05364
de 17 de juny i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
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normes i a les finalitats i criteris que aquestes estableixen i persegueixen.

just a continuació en direcció Caladoques, ni tampoc té cap afectació el camí del Jonquet que està en zona de
dimini públi marítimo-terrestre i que queda fora de l’àmbit.
Que fàcil –i que trist- es qüestionar el treball professional de tants tècnics qualificats de diferent índole i de
diferents esferes, de diferents administracions i de diferents institucions que amb competència, amb molts anys
d’experiència professional i capacitat de diàleg i de consens ara es veuen sotmesos a aquest debat inconsistent.
Per últim, voldria dir que des de fa molts anys parlem al municipi i, en especial a l’Hospitalet de la necessitat de
diversificar l’economia i potenciar el turisme familiar i de qualitat que afavoreixi la diversificació econòmica i la
lluita contra l’estacionalitat del sector i fer-ho de forma que es mantinguin els valors naturals i patrimonials.
Aquesta hi pot contribuir.
La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC intervé manifestant: "Sobre el que entenen com a
defensa del nostre litoral, volem expressar el nostre parer.

De vegades, tots plegats, abusem de la nostra totxeria i pensem que allò que no veiem no existeix. En
el cas que ens ocupa i que es motiu d’aquest debat els vull dir que tot i que vostès ho han descobert
ara fa ben poc temps, des del dia que va ser aprovat aquell pla d’ordenació, allò, el no sé que de la
vergonya com ho han definit, ja existia, altra cosa és que no ho haguessin vist.
La FIC té, evidentment, la seva responsabilitat en l’aprovació d’aquell pla, però el seu vot no el tenim,
ni el seu, el de la CUP ni el del PP, ni el de C’s ni el d’ERC, no tenien representació municipal i la FIC
estava governant. Governant en temps molt difícils, governant amb coalició després de treure una
majoria absoluta de mes 20 anys. Temps difícils perquè estàvem en plena crisi del 2008 i l’atur al
territori era força notori.
Tot i això, la FIC va donar e seu sí al pla per lleialtat institucional, el Sr. Alcalde sap que fins darrera
hora no vam confirmar el sí. Però bé això ja és història i una anècdota en la gestió municipal. Es
tractava de mantenir aquell nou govern o deixar el municipi amb un hipotètic desgovern que en res
hagués beneficiat a la majoria de les veïnes.
Ja sé que molts de vostès tenen experiència de govern, d’altres no. Governar vol dir prendre decisions
i les prenem entenent que son més beneficioses que perjudicials pel poble. Moltes vegades
t’equivoques, sens dubte, però quan no prens cap decisió és impossible d’equivocar-te"
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 27 de juliol de 2020.

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de sis membres (5 del PSC i 1 de C's) amb l´abstenció de cinc
membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 del PP), i amb el vot favorable del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d'acord referenciada presentada pel grup municipal de la CUP.
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Atenent, però a aquest fet, diré que si el Parlament representa el poble de Catalunya, és un dels
centres de la vida política, on es debaten els afers públics i es prenen decisions que afecten el dia a dia
dels ciutadans. I com que no ho sé, pregunto, quantes accions van prendre vostès en relació al POUM
del municipi en aquell parlament de la desena legislatura. També pregunto quantes al·legacions,
suggeriments i/o propostes van fer durant les informacions públiques dels plans generals de 1982,
1998 i 2013.

ACTA DEL PLE

No sé si és el mateix aquell grup del 2012 anomenat Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa
d’Esquerres amb representació parlamentaria que el d’ara Candidatura d’Unitat Popular – Crida
Constituent, amb representació també parlamentaria i també al nostre consistori, però no crec que
això tingui gaire importància.
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Per començar i sense que sembli un desvergonyiment, afirmo que a la FIC ningú li pot donar lliçons
sobre la defensa i protecció dels nostre territori i més especialment el de l’Hospitalet de l’Infant i
menys encara ser objurgats per un partit que, encara que l’any de l’aprovació definitiva del POUM no
tenia representació municipal, si que en tenia al Parlament de Catalunya.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

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

L’alcalde respon: Actualment s’està preparant el requeriment per part del departament de Medi Ambient i dels
Serveis Tècnics d’Urbanisme per realitzar la proposta i que es pugui retirar les restes de les torres elèctriques.
- Saber el nombre de trucades rebudes per part de la Policia Local aquest cap de setmana?
Al que contesta el Regidor Tomàs Díaz que el número de trucades registrades des de les 20.45 del dia 24 de juliol al
dia 27 de juliol a les 00.00 hores van ser un total de 50 trucades.
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-En l´anterior ple vam preguntar pel motiu pel qual no s´havien retirat les torres elèctriques i altres deixalles després
de la renovació de les mateixes. La resposta va ser que no s’havien retirat per respectar els períodes de nidificació
de l´àguila cuabarrada. Consultant la normativa segons l´Institut per la conservació de les aus rapinyaires, la
reproducció de l´espècie es produeix entre el febrer i març, la incubació dura 40 dies. I els polls abandonen el niu
passats 2 o 3 mesos. Per tant, des del juliol fins desembre o gener es poden fer aquests treballs.
S´ha fet petició o es farà petició al respecte als organismes afectats?

ACTA DEL PLE

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ ERC:

L’alcalde respon que no existeix cap conveni. Fins a l’any 2012 hi havia un conveni en què la Central dotava un
diners a l’Ajuntament per invertir-los en diferents actuacions del municipi, però no te res a veure amb contractacions
laborals. No obstant això, en les reunions anuals que es fan amb l’empresa i altres municipis confrontants sempre es
reclama que siguin conscients i tinguin una certa sensibilitat amb els treballadors locals. D’altra banda és il·legal.
- En un ple anterior vam denunciar el possible incompliment de la llei de protecció de dades per part del regidor de
Seguretat Ciutadana ja que el seu despatx es troba situat dins de la Comissaria. Vam demanar a la Consultora que
porta el tema de la protecció de dades que fes una visita in situ per tal de fer un informe. Hem demanat en diverses
ocasions a l’ajuntament saber si s’havia realitzat la visita i tenir l´informe, però lamentem profundament la indefensió
en la qual ens trobem ja que la secretària ens contesta i ho remet al tècnic que és el responsable però no n’obtenim
resposta.
Demanem formalment en aquest ple tenir coneixement de l´informe.
Tal hi com ens empara la llei vigent, l´article 14 i 15 del ROF
L’alcalde respon: Segons informació recent ens consta que la visita i l’informe estan fets i es remetrà als grups
polítics municipals.
- Saber el motiu pel qual no hi ha una partida específica en els pressupostos destinada específicament a possibles
reclamacions per responsabilitat patrimonial.
Ja que l´assegurança contractada per l´Ajuntament té una franquícia de 750€ i si el dany és inferior a aquesta xifra
és la junta de govern amb un criteri arbitrari i subjectiu decideix. Demanem que en els pròxims pressupostos estigui

Codi Validació: 6ZNMMLLYGX6NX4PXXWDT3M5F4 | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 78

- Voldríem saber si existeix algun conveni de col·laboració amb la CNVII per tal de vetllar en què en contracti
personal del nostre municipi?

prevista una partida per aquestes situacions.
L’alcalde respon: No existeix una partida específica perquè l’Ajuntament ja te contractada una pòlissa de
Responsabilitat Civil. Quan es produeix un sinistre els tècnics realitzen els informes corresponents.
- Respecte al terciari els veïns ens han fet saber que havia de passar pel Ple del consell Comarcal el dia 28/06 ja que
per junta de govern vam poder llegir que s’havia enviat l’informe. Ens podeu informar si ha passat pel Ple?
L’alcalde respon que es va enviar tota la documentació al Consell Comarcal que és l’organisme qui te la
competència i actualment no tenim més informació.

Atès que la inversió en el referit immoble es fa en benefici i interès de tots els veïns i veïnes del municipi i, molt
especialment, tenint en compte les llargues molèsties ocasionades al veïnatge més proper, SOL·LICITEM que, abans
de concretar-ne amb detall els usos i destinació dels terrenys que avui ocupa la granja s’obri un *procés participatiu*
entre la ciutadania per tal d’escoltar-la i determinar l’ús, usos o serveis a que es pugui destinar l’equipament (zona
verda, aparcament, pisos de vivenda per a joves o gent gran, etcètera).
Cas de no obtenir, aquí i avui, el compromís que s’endegarà el procés de participació ciutadana per donar veu als
veïns i veïnes, el nostre grup avança que entrarà una moció al respecte per al seu debat i votació. Nosaltres ja hem
parlat amb els veïns del carrer i sabem les seves valoracions.
L’alcalde respon: Reiterem el que es va dir en el seu dia, que els usos són els que marquen el POUM i que es
destinarà a un ús social i espai públic. Es pot parlar més endavant. De moment l’objectiu es poder realitzar la compra
i l’enderroc.

Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT es fan els següents precs;
PRECS
- El Terciari estic segura que les coses no es fan malament expressament, però amb el tema de l’aigua del Terciari,
sembla que sigui un conte sense final (esperem que sigui un final feliç).
Ara que ja es podia demanar a través del CCBC l’autorització a ACA, resulta que l’Ajuntament a l’informe demana
més usos dels acordats (ja que només havia de ser per ús agrícola) i per tant el CCBC no ho entra al Ple per aprovar
i ara ens hem d’esperar fins al setembre, per a que l’Ajuntament torni a fer correctament informe.
Porten 6 anys els afectats, em sembla que la paciència arriba a uns límits.
Preguem que aquest nou informe es presenti ràpidament al CCBC
L’alcalde comenta que aquest projecte es va endegar amb molta il·lusió des de l’Ajuntament i es va promoure fa
molt de temps però, malauradament, quan hi ha tantes administracions involucrades en el projecte la tramitació
resulta complicada, però ens en sortirem.
-Mocions aprovades en aquest any de legislatura i que encara no hem vist una execució, ens podeu informar en quin
moments de la seva implantació estan?
Autocaravanes -Pipicans - Xips - Llenguatge no sexista ….
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Així mateix, formulem al govern municipal el següent PREC:

ACTA DEL PLE

- En el passat ple, el grup d’ERC vam votar a favor de la modificació pressupostària atès que, entre d’altres, es
contemplava una partida per “inversió en edifici”, assegurant que es tractava de donar solució a la finca coneguda
com la granja del carrer Mas de Valentí, la qual porta anys causant molèsties als veïns de Vandellòs i sense aportar
cap valor afegit al municipi, sense esmentar els riscos que comporta per la seguretat. Volem deixar clar que el vot a
favor de la compra va ser el primar la seguretat dels veïns per damunt del cost econòmic, per naltros primer són les
persones per damunt de tot, la seva seguretat i benestar. També volem dir que l´actuació per part de l’equip de
govern va ser ineficaç ja que els requeriments per part dels serveis tècnics estaven fets però es va deixar passar el
temps innecessàriament. I la situació actual de risc d’enfonsament i la manca de salubritat fan que l´opció de compra
sigui la més ràpida, a més una expropiació no és ni barata ni curta en el temps. Per tot això el nostre vot va ser
favorable. Nosaltres ens hem reunit amb els tècnics i ens ha informat que s’està redactant memòria i projecte al
respecte per tramitar la seva adquisició.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

PRECS

- Prec vers el passeig de l’Almadrava, a l’últim tram hi ha un desnivell important on la gent que passeja es pot fer
molt mal.
Degut al temporal Gloria el passeig va quedar molt malmès. i aquest últim tram la part que toca a les pedres no és
uniforme i ha un bon troç que el desnivell és important. Preguem que s’arrangi ben aviat per així poder evitar algun
incident important.

Per la Regidora Laia Martorell del mateix grup es fan els següents Precs,
1er Prec:
Als parcs infantils de l’Arenal i nova llum, la pedreta que hi ha es molt punxeguda i en cas de caiguda resulta
perillosa pels infants, de fet, he pogut presenciar un tall a la cella. I el parc infantil del costat del pavelló de Vandellòs
es veu brut. Preguem es canviï el terra dels parcs i es faci més neteja .

Referents a l’Escola Municipal d’Adults, adreçades a la sra. Núria Ortiz, regidora de cultura, ensenyament i
comunicació:
1. Qui ha estat la persona responsable de decidir sobre el tancament de l’escola Municipal d’Adults per al curs 20202021?
2. Ha tingut algun paper en aquest procés de presa de decisions el sr. Sergi Macip, tècnic de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Vandellòs? Si és així, ens podria explicar quin ha estat aquest paper?
3. Hipotèticament parlant, a vostè li semblaria lògic que mesures eminentment polítiques, com ara decidir la
permanència o el tancament d’una Escola Municipal d’Adults, fossin preses per tècnics municipals i no pel regidor
corresponent?
4. Quins són els motius de les diferències abismals, pel que fa a les condicions laborals, entre les treballadores de
l’EMA i les de l’Escola de Música? Li semblen raonables, aquestes diferències?
EQUIP DE GOVERN
Les persones membres de l’actual equip de Govern respondran personalment davant les demandes dels propietaris
del PAU Arenal Centre quan aquests els reclamin les compensacions pels danys ocasionats per les inundacions? O
traslladaran aquesta responsabilitat al pressupost municipal?
Davant la negativa de l’equip de Govern de paralitzar les obres del PAU Arenal Centre per la via política, la CUP
presentarem una demanda judicial a la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona perquè iniciï les investigacions
pertinents per esclarir les irregularitats en l’autorització de les obres d’urbanització d’una zona inundable.
Referents al Pla d'ocupació municipal, adreçada al sr. Alfons Garcia, alcalde i regidor de recursos humans:
1- Vostè ha dit algun cop en alguna reunió la frase: els plans d'ocupació no es toquen, perquè representen vots?
L’alcalde respon: Les preguntes sobre l’escola d’adults ja s’han contestat durant el Ple. A nivell personal el cap de
Recursos Humans te tot el meu suport. En aquest mandat tinc la responsabilitat de la regidoria de Recursos Humans
valoro la justícia social per la qual cosa s’ha fet un estudi transversal de tots els llocs de treball per a que no
haguessin diferències substancials. S’està treballant per a que tothom se senti ben remunerat i també que tingui
responsabilitats alhora que s’està fent un esforç per a que tothom estigui ben reconegut.
Pel que fa als plans d’ocupació, pensem que són molt importants. En aquest mandat estem treballant amb recursos
humans, Idetsa i també els empresaris per reconduir aquest plans d’ocupació per tal que, d’alguna forma, no siguin
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Per la Regidora Sara Barceló del grup municipal de la CUP es fan les següents preguntes:
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L’alcalde respon: Pel que fa al passeig de l’Almadrava vull agrair especialment al Servei Provincial de Costes de
Tarragona perquè ha fet una gran actuació. Una actuació que no s’havia fet durant molts anys i esperem que tingui
una continuïtat. Han realitzat una escullera molt encertada a la banda sud que ajudarà a evitar noves afectacions als
habitatges que estan al costat. També s’ha actuat sota el pont a l’entrada del càmping. Així, doncs, s’ha realitzat una
intervenció d’infraestructura molt important, tot i que resta per realitzar algunes petites actuacions menors
Pel que fa als parcs infantils es revisaran així com el tema dels olors, aquest fet no ens consta tot i que les onades de
calor poden provocar més olors del normal

ACTA DEL PLE

2on Prec:
On estan ubicats els contenidors de brossa, algunes Veïnes i veïns s’han queixat de la forta olor i bitxets que genera,
preguem es faci la neteja més sovint .

una bossa de pobresa. Hi ha diferents solucions com introduir un component de formació. L’objectiu dels plans
d’ocupació no és treballar tres mesos o quatre si no inserir a les persones laboralment per aconseguir dignificar-los
com a persones. Aquest punt és fonamental i la millor manera de fer-ho és mitjançant el treball.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió.
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CAPÍTOL QUART. ALTRES ÒRGANS DE TITULARITAT
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CAPÍTOL SEGON. LES COMISSIONS INFORMATIVES ..............10

PREÀMBUL
La redacció del Reglament Orgànic Municipal (ROM) és la forma més usual i el
mecanisme més eficaç per a fer efectius els principis d’autonomia, capacitat
reguladora i autoorganització que es reconeix legalment als municipis.
L’objecte del ROM és regular, dins del marc de les disposicions generals
establertes per llei, el règim organitzatiu de l’Ajuntament, i definir i concretar
el funcionament dels òrgans municipals, així com l’estatut dels membres de la
Corporació.

2
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En resum, aquest ROM estableix, dins del marge que la legislació de règim local
deixa als municipis, unes normes d’organització i funcionament de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant pròpies, adaptades a les
seves necessitats i als reptes que avui i en els anys a venir hagi d’afrontar el
govern i l’administració municipal.

ACTA DEL PLE

Al llarg del seu contingut s’ha procurat introduir els mecanismes i la regulació
adient per tal de fer efectius els principis de transparència i bon govern,
d’igualtat efectiva entre homes i dones, d’accés electrònic a l’administració i
de simplificació de l’activitat administrativa. El reglament esdevé coherent i
estableix una relació de complementarietat amb el Reglament de Participació
Ciutadana, aprovat recentment per aquest Ajuntament (2018).

TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. Fonamentació jurídica
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es dota d’aquets Reglament
Orgànic Municipal (ROM), fent ús de les atribucions que li confereix la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.

Article 2. Prelació de fons

La facultat d’interpretar aquest Reglament correspon al Ple Municipal, que ho
farà en consideració a criteris d’interpretació gramatical i també atenent
l’esperit amb què es redacten els preceptes d’aquest Reglament.

Article 4. Terminis
Les regles de còmput dels terminis assenyalats en dies continguts en aquest
Reglament s’entén que són dies hàbils, excloent del còmput els dissabtes, els
diumenges i els declarats festius. Quan s’hagi de computar en dies naturals,
aquest fet constarà expressament.
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Article 3. Interpretació

ACTA DEL PLE

2. Els punts no previstos en aquest Reglament es regiran per la legislació
administrativa general aplicable a l’àmbit local.
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1. Les prescripcions d’aquest reglament s’aplicaran de forma preferent,
llevat dels casos en què hi hagi contradicció amb normes de rang superior
que siguin d’observació obligada.

TÍTOL PRIMER. ELS ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

CAPÍTOL PRIMER. EL PLE MUNICIPAL
Article 5. Composició i atribucions
1. El ple integren l’alcalde/ssa i els regidors/es de l’Ajuntament una
vegada hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres
formalment possessió del càrrec davant del propi Ple.
2. L’Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga la normativa
del règim local vigent.
3. El règim de funcionament del Ple Municipal serà l’establert a la
normativa de règim local vigent i a aquest Reglament.

4
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1. La sessió ordinària del Ple tindrà un periodicitat bimensual, celebrant-se
el darrer dijous dels mesos senars a partir de les 18 h. Si aquest dia fora
festiu, la sessió es traslladarà al dia laborable següent.
No obstant això, l’alcalde/ssa, per raons justificades i assabentada la
Junta de Portaveus, podrà modificar la data de la celebració del Ple
Ordinari, sense que això afecti la periodicitat establerta.
2. És sessió Extraordinària la que es convoca per iniciativa de l’Alcalde/sa
o de la quarta part, al menys, del nombre legal de membres de la
Corporació en els termes establerts en l’article 46.2 de la Llei 7/85. En
aquest darrer cas, la petició anirà signada pels regidors que la demanin
i portarà, a més, els temes que s’hauran de tractar i la documentació
escaient.
La convocatòria no podrà incorporar altres assumptes si no ho autoritzen
expressament els regidors/es que han demanat la convocatòria de la
sessió extraordinària.
La presidència té un període de quinze dies hàbils per convocar el Ple.
Si la presidència no convoca el ple extraordinari demanat, aquest
quedarà convocat automàticament per al desè dia hàbil següent a la
finalització del termini establert, a les 18 h, la qual cosa serà notificada
pel Secretari/a de la Corporació a tots els seus membres el dia següent
a la finalització del termini esmentat.
Cap regidor/a podrà demanar més de tres convocatòries extraordinàries
l’any.

ACTA DEL PLE

Les sessions del Ple poden ser Ordinàries, Extraordinàries i Extraordinàries
Urgents.
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Article 6. Classes de sessions

Article 8. Convocatòria i ordre del dia
1. El Ple es reuneix prèvia convocatòria de l’alcalde/essa. La convocatòria
de l’ordre del dia elaborat per l’alcalde, assistit pel Secretari/a, es
trametrà a tots els regidors/es. Aquesta convocatòria inclourà les
propostes dels diferents òrgans de l’Ajuntament, com dels regidors/es,
de les entitats o dels ciutadans.
2. El primer punt de l’ordre del dia de les sessions ordinàries serà sempre
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.
3. La convocatòria amb l’ordre del dia es trametrà als regidors/es de forma
que la rebin mitjançant la seu electrònica com a mínim dos dies hàbils
abans de la reunió, llevat dels casos de sessions extraordinàries amb
caràcter d’urgència.
5
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Article 7. Lloc de realització, quòrum i publicitat de les sessions
1. Les sessions del Ple de l’Ajuntament tindran lloc a la Sala de Plens de
l’edifici consistorial o a l’edifici municipal habilitat a l’efecte en cas de
força major, prèvia resolució de l’Alcaldia.
2. En absència de l’alcalde/ssa o de qui legalment l’ha de substituir, el Ple
quedarà vàlidament constituït sempre que hi assisteixi un terç del
nombre legal dels seus membres. En aquest cas, serà presidit pel
membre de la Corporació que li correspongui.
Aquest mínim d’assistència caldrà que es mantingui al llarg de tota la
sessió. En qualsevol cas caldrà que hi assisteixi l’alcalde/essa i el
secretari/a o qui legalment els substitueixi.
3. Qualsevol abandonament dels escons per part d’un regidor/a requerirà
la llicència de la presidència i l’advertiment al Secretari/a a l’efecte del
còmput del quòrum.
Aquestes absències, una vegada iniciada la deliberació d’un assumpte,
equivaldran a l’abstenció a efectes de la votació corresponent.
4. Les sessions plenàries són públiques, llevat que així ho acordi el Ple per
majoria absoluta, atès que els temes que s’hagin de tractar afectin el
dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de
les persones.

ACTA DEL PLE

3. Si la urgència dels temes ho aconsellés, es podrà convocar una sessió
Extraordinària Urgent, qualsevol dia i hora i sense complir el termini de
dos dies hàbils exigits per la Llei 7/85. En aquest cas, el Ple, un cop
reunit, analitzarà com a primer punt els motius de la urgència i es
pronunciarà, per majoria simple, sobre si es realitza o si, contràriament,
es clou.
L’apreciació de la urgència eximirà del tràmit d’informe de la respectiva
comissió informativa.
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Article 9. Informes preceptius i la seva sol·licitud
1. Els expedients que s’hagin de resoldre a la sessió hauran d’informar-ne
el Secretari/a i/o Interventor/a de la Corporació quan siguin preceptius
segons la legislació vigent.

ACTA DEL PLE

4. Des del moment del lliurament de la convocatòria, els expedients
administratius complets i tota la documentació adient, hauran de restar
a disposició dels regidors/es a la seu electrònica, a la Secretaria durant
les hores d’oficina, exceptuant els casos de reconeguda urgència per la
finalització de terminis o per qualsevol altre motiu degudament motivat
i justificat.
En cas de considerar que la manca o insuficiència de documentació
exigeix el seu ajornament, qualsevol regidor/a podrà demanar a
l’Alcaldia que sigui retirat de l’ordre del dia.
5. Totes les sessions del ple, tant de caràcter ordinari com extraordinari,
se sotmetran al principi d’unitat d’acte i, en conseqüència, hauran
d’acabar el mateix dia en què comencin.
Si la sessió acaba sense que s’hagin resolt tots els punts inclosos a l’ordre
del dia, la presidència podrà prorrogar la sessió trenta minuts més i, si
durant aquest temps tampoc s’han pogut debatre i resoldre tots els
assumptes pendents, aquests s’hauran d’incloure a l’ordre del dia de la
sessió ordinària següent, llevat que l’Alcaldia decideixi convocar una
sessió extraordinària amb aquest efecte.
Durant la sessió, la presidència podrà disposar interrupcions per
permetre deliberacions dels regidors/es o dels grups municipals, o per
raó de descans.
6. Per tal que la ciutadania resti assabentada de l’ordre del dia, els
documents de les mocions presentades pels grups polítics municipals es
publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament amb dos dies d’antelació a
la celebració del Ple.
7. Excepcionalment, i d’acord amb la possiblitat que habilita el Decret llei
7/2020 de 17 de març (disposició addicional tercera), i el RD llei
11/2020, de 31 de març (disposició addicional segona), que modifica
l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, es podran celebrar sessions
plenàries telemàtiques. En aquestes casos, es garantirà disposar d’una
eina de videoconferència o similar que garanteixi la seguretat
tecnològica, l’efectiva participació política dels seus membres, la
validesa del debat i votació dels acords que s’adoptin, sempre que els
seus membres es trobin en territori estatal i quedi acreditada la seva
identitat.

Article 11. Els precs i les preguntes
1. Els precs i les preguntes es tractaran únicament en les sessions
ordinàries.
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Article 10. Les mocions
1. S’entén per moció la proposta de resolució o d’acord que es presenta al
ple per a la seva votació i adopció. Estan facultats per presentar
mocions: l’alcalde/essa, els regidors delegats, els grups municipals i
qualsevol ciutadà o entitat ciutadana d’acord amb el que s’estableix en
el Reglament de Participació Ciutadana.
2. Les mocions han de presentar-se per escrit i constaran d’exposició de
motius, de proposta de resolució i del nom de qui les defensarà. Les
mocions han de presentar-se al registre de la Corporació abans de la
convocatòria de la comissió informativa corresponent. Es podran
presentar fins a 2 mocions per grup i sessió plenària.
3. Excepcionalment, el Ple, en sessions ordinàries, podrà tractar i votar
mocions que no constin a l’ordre del dia, per raó d’urgència que haurà
de ser apreciada, almenys per la majoria simple del Ple.
4. En la sessió plenària el grup o grups polítics municipals que defensin una
moció han de fer lectura del títol de la mateixa, un resum de l’exposició
de motius i els punts que figuren en la proposta d’acord.
5. Poden fer esmenes a una moció tots els grups polítics municipals.
6. Esmenar és realitzar una proposta de modificació d’un dictamen, d’una
proposta d’acord, d’una proposta de declaració o d’una moció
presentada per qualsevol membre o grup municipal mitjançant escrit
adreçat a l’alcalde/ssa 24 hores abans de l’inici de la sessió.
El grup municipal que hagi presentat el text inicial haurà de lliurar a la
Secretaria General el text definitiu per escrit 24 hores abans de l’inici
de la sessió.

ACTA DEL PLE

2. Tindran la prerrogativa de demanar informe al Secretari/a i/o
Interventor/a de la Corporació, l’alcalde/essa i un terç dels membres de
la Corporació.
La sol·licitud d’informe haurà d’efectuar-se tres dies hàbils abans de la
data en què es pretengui obtenir la informació.
3. Els informes preceptius o els que se sol·licitin, contindran una referència
als fonaments de fet i de dret, i resoldran tots els punts que es relacionin
amb l’assumpte consultat.

5.

6.

7.

Article 12. Deliberació i procediment per al debat
1. Correspon a l’alcalde/ssa la facultat d’ordenar i dirigir els debats, així
com decidir la procedència de les intervencions sol·licitades per
rectificació o per al·lusions.
2. L’Alcalde/essa anunciarà el punt de l’ordre del dia que, seguidament,
ell mateix exposarà si li correspon o donarà la paraula al regidor/a a qui
correspongui exposar-lo.
3. Finalitzada l’exposició, l’Alcalde/essa atorgarà la paraula als portaveus
dels grups municipals que ho sol·licitin que l’exerciran a través del
regidor/a designat. Tots els regidors disposaran del temps que determini
el president/a amb un màxim de tres minuts, per intervenir sempre que
sigui per fer consideracions o mantenir posicions no manifestades.
8
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3.

ACTA DEL PLE

2.

S’entén per prec la formulació d’una proposta d’actuació adreçada a
alguns dels òrgans de govern municipal.
S’entén per pregunta qualsevol qüestió plantejada als òrgans de govern
en el sí del Ple.
Els membres de la Corporació i els grups polítics municipals poden
formular precs i preguntes en la part de control dels plens.
Els precs i les preguntes plantejades per escrit seran presentades a
l’Alcalde/essa amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores abans
de començar el Ple. Els precs i les preguntes escrits/es seran contestades
ordinàriament en la mateixa sessió o, motivant-ne el retard, en la
següent.
Els precs i les preguntes plantejades oralment en el decurs d’una sessió
seran contestades ordinàriament pel destinatari en la sessió següent sens
perjudici que l’interpel·lat/da doni resposta immediatament.
Els precs i les preguntes no donaran lloc a debat, no estaran subjectes a
votació. El prec o la pregunta seran contestats per la presidència o per
mitjà del regidor/a que aquesta designi.
A l’inici de cada mandat corporatiu l’Alcaldia formularà a la Junta de
Portaveus una proposta per tal d’establir de forma consensuada el
nombre de precs i preguntes que els grups polítics municipals poden
presentar per regla general a cada sessió pel portaveu del grup polític o,
en el seu cas, pel regidor/a no adscrit/a, per garantir el bon
funcionament de les sessions plenàries.
En les sessions ordinàries, finalitzats els precs i les preguntes dels grups
municipals, qualsevol ciutadà o entitat ciutadana podrà plantejar
consultes al Ple de conformitat amb allò que s’estableix al reglament de
Participació Ciutadana.
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9

ACTA DEL PLE

4. L’Alcalde/essa podrà atorgar un segon torn de rèplica als regidors/es que
hagin intervingut en el primer torn amb una durada màxima d’un minut.
5. El regidor/a que hagi fet l’exposició del punt de l’ordre del dia podrà
intervenir en els diferents torns, amb un màxim de tres minuts.
6. L’alcalde/essa concedirà l’ús de la paraula quan li sigui demanada per
al·lusions, decidint sobre l’existència o no d’al·lusions, amb una durada
màxima d’un minut.
7. Quan la presidència doni per finalitzat el debat, se sotmetrà l’assumpte
a votació.
8. Aquells grups municipals que no hagin intervingut en el debat podran
disposar d’un torn per fer una explicació del seu vot.
9. Per tal de facilitar el vot als regidors/es que es trobin en situació de
baixa per malaltia o maternitat o paternitat s’establirà el vot telemàtic.
10. Excepcionalment, el Ple, en sessions ordinàries, podrà tractar i votar
assumptes que no constin a l’ordre del dia i que no hagin estat
dictaminats prèviament per la corresponent comissió informativa per raó
d’urgència degudament motivada a proposta de la presidència o d’una
quarta part dels seus membres. En aquest cas, serà indispensable que el
Ple aprecií la urgència de l’assumpte per majoria absoluta.
11. A criteri de l’Alcaldia, els assumptes que conformen l’ordre del dia
poden quedar sobre la taula fins a una altra sessió en els següents casos:
a. Quan l’alcalde/ssa, a iniciativa pròpia o a petició d’algun grup
polític municipal o regidor/a no adscrit/a, decideixi retirar de
l’ordre del dia un o diversos assumptes en considerar que
requereixen un major estudi, o perquè la seva aprovació exigeix
una majoria especial que no es pot garantir en el moment previst
per al seu debat i votació.
b. Quan el Secretari/a o Interventor/a així ho demanin quan
sorgeixin dubtes sobre la legalitat d’un assumpte, sempre que no
es tracti d’assumptes subjectes a informe preceptiu.
c. Quan siguin retirats pel ponent o grup municipal proposant.
d. Quan es tracti de sessions extraordinàries convocades a iniciativa
dels regidors/es, l’alcalde/ssa requerirà de la conformitat dels
proponents per alterar l’ordre o retirar un assumpte.

CAPÍTOL SEGON. LES COMISSIONS INFORMATIVES
Article 13. Objecte
1. Les Comissions Informatives tenen per funció informar i debatre
prèviament a la celebració del Ple els assumptes, la importància dels
quals ho requereixi.
L’objecte final d’aquestes comissions és la de propiciar l’apropament i
afavorir la síntesi de les postures dels diversos grups polítics municipals.

2. Les Comissions Informatives podran ser permanents i especials.
3. Les Comissions Informatives de caràcter permanent celebraran les seves
sessions ordinàries amb la mateixa periodicitat establerta en el cas del
Ple, en els dies i hores que estableixi el seu president/a.
4. També podran celebrar sessions de caràcter extraordinari, que podran
ser urgents bé a iniciativa del president/a, bé a proposta d’una quarta
part del nombre legal dels seus membres.
5. Les convocatòries es realitzaran per mitjans electrònics amb la mateixa
antelació que en el cas del Ple, i es comunicaran a tots els membres de
la Comissió incorporant l’ordre del dia. Correspon al president/a
assegurar la bona marxa dels treballs, dirigir el debat i mantenir l’ordre.
6. Les sessions de les comissions informatives no tenen caràcter públic.
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1. El nombre i especialitat de les Comissions Informatives serà determinat
per acord del Ple. També serà objecte d’acord la determinació del
nombre de cadascuna de les Comissions Informatives.

ACTA DEL PLE

Article 14. Nombre i especialitat

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

2. Les Comissions Informatives tenen com a funció preparar els actes de
fiscalització i control dels òrgans de govern municipal, podent requerirlos la informació necessària per al control de la seva acció de govern.
Serà obligació dels òrgans de govern municipal trametre a la Comissió
Informativa corresponent totes les respectives resolucions, així com les
corresponents actes de les sessions.

Article 15. Denominació i composició
1. El nombre i la denominació de les Comissions Informatives i el nombre
de membres serà determinat per acord del Ple per majoria simple, a
proposta de l’Alcalde/ssa i escoltats els grups municipals.
2. La composició de les comissions informatives serà determinat per
acord del Ple, atenent als següents criteris:
a) Tots els grups municipals tindran dret a formar part de les
comissions informatives
b) El Ple determinarà la proporció de membres de les comissions
informatives que corresponen a cada grup municipal

5. La Comissió Informativa de Serveis a les Persones és competent en
les matèries compreses en les departaments de Cultura, Ensenyament
i Patrimoni; Salut, Benestar i Igualtat; Joventut, Festes i Esports; i
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
6. La Comissió Informativa de Serveis Econòmics és competent en les
matèries incloses en els departaments de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local; Indústria, Energia i Noves Tecnologies i
Turisme i Comerç.
7. La Comissió Informativa de Serveis Interns és competent en les
matèries incloses en els departaments d’Hisenda; i Recursos Humans.
8. La Comissió Informativa de Serveis Territorials és competent en les
matèries incloses en els departaments d’ Urbanisme i Habitatge; Via
Pública; Medi Ambient i Medi Natural; i Infraestructures i Mobilitat.
11

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

4. Per a la validesa de la celebració de les sessions es requerirà
l’assistència d’un terç del nombre legal de membres, inclòs el
president/a.
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3. En el cas que hi hagi regidors/es independents, el Ple determinarà a
quantes comissions informatives poden pertànyer els esmentats
regidors/es. En tot cas, cada regidor/a independent tindrà dret a
formar part almenys d’una comissió informativa. La comissió o
comissions de les que formarà part seran escollides per ell mateix,
notificant aquesta decisió a l’Alcalde/ssa en un termini de deu dies
als efectes del seu nomenament.

ACTA DEL PLE

c) Cada grup municipal elegirà els seus regidors/es atenent a criteris
d’idoneïtat i participació.

9. També es constituirà la Comissió Especial de Comptes per a l’examen,
estudi i informe de tots els comptes, pressupostaris i
extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el Ple.
10. La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament amb
caràcter ordinari abans de l’1 de juny de cada any, sense perjudici
de celebració amb anterioritat de les reunions preparatòries que es
considerin convenients.

1. Les Comissions Informatives estaran integrades, al menys, per un
representant de cada Grup Municipal.
2. El president ostentarà totes les atribucions pròpies dels òrgans
unipersonals i, en especial, la de convocar i aprovar els ordres del dia,
dirigir els debats, suspendre les sessions per raons d’ordre i executar els
acords que els òrgans municipals li hagin delegat funcions o
competències.
3. La presidència de les comissions informatives correspon a l’Alcalde/ssa,
que podrà delegar-la, puntualment o bé de forma general, al
corresponent vicepresident/a.
L’Alcalde/ssa nomenarà, mitjançant el corresponent Decret, un o més
vicepresidents/es de cada comissió informativa d’entre els membres
d’aquesta.
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Article 16. Composició i funcionament

ACTA DEL PLE

11. Això no obstant, el Ple, en sessions ordinàries i justificant la
urgència, podrà debatre i votar els assumptes encara que no hagin
estat informats per la Comissió Informativa corresponent, excepte en
el cas que el Ple hagués requerit expressament un dictamen previ de
la Comissió Informativa.
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Els comptes que se sotmetin a la seva consideració han d’anar
acompanyats dels justificants i antecedents corresponents d’acord
amb el que disposa la legislació vigent en matèria d’hisendes locals.

Article 17. Competències
1. Les Comissions Informatives podran emetre dictamen o recomanació
sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos.
2. Els membres de la Comissió podran formular vots particulars respecte
dels dictàmens que es sotmetin a la seva consideració, que hauran
d’acompanyar al dictamen quan aquest sigui elevat al Ple o a la Junta
de Govern Local quan correspongui.

1. El Ple podrà crear comissions informatives per a temes específics, de
caràcter temporal, l’objecte de les quals serà el de recavar la informació
sobre un tema i emetre el corresponent dictamen que se sotmetrà al Ple.
2. El procediment per a la creació i designació dels seus membres serà el
que s’estableix per a les Comissions Informatives Especials, amb l’única
especificitat que es dissoldran automàticament en elevar el seu
dictamen al ple.

13
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4. El Secretari/a de la Corporació, o funcionari en qui delegui, actuarà com
a Secretari de les Comissions Informatives. Els dictàmens i observacions
de la Comissió Informativa s’incorporaran a l’expedient administratiu de
l’assumpte corresponent.

ACTA DEL PLE

3. Cap comissió no podrà deliberar sobre assumptes de la competència
d’una altra llevat que es tracti de temes comuns o connexes. En cas de
dubte sobre quina comissió ha d’atribuir-se una determinada
competència informativa, resoldrà l’Alcaldia. Si es tracta d’algun
assumpte que afecti diverses comissions, aquestes podran fer sessió
conjunta si ho acorda l’Alcaldia.

CAPÍTOL TERCER. ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Article 20. Composició
1. Cada regidor s’incorporarà a un grup municipal. En el cas que no
s’integrin en cap dels constituïts, passaran a formar part
automàticament del grup mixt.
2. Els regidors que abandonin el grup format per la candidatura per la qual
es van presentar a les eleccions locals no es podran integrar al grup mixt,
sinó que quedaran com a regidors no adscrits.
3. Si el Grup Mixt fos constituït per més d’un/a regidor/a i no arribés a un
acord per a la designació de portaveu i suplent, aquest els designarà
l’Ajuntament en Ple, i establirà un torn rotatori que permeti la
intervenció periòdica i igual de tots els seus integrants.
4. Els regidors no adscrits tindran els drets i deures individuals, inclosos els
de caràcter material i econòmic, que segons les lleis formen part de
14
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1. Els regidors i les regidores es constituiran en grups municipals. Cap
regidor podrà pertànyer simultàniament a més d’un grup municipal.
En cap cas podran constituir grup separat regidors/es pertanyents a una
mateixa candidatura, llevat dels supòsits contemplats a la normativa
legal.
2. Abans del primer Ple ordinari i cinc dies hàbils següents a la constitució
de la Corporació, cada grup municipal presentarà un escrit davant
l’Alcaldia, presentat al registre d’Entrada i signat per tots els seus
integrants, en el qual es farà constar la designació del seu/va portaveu.
Es podran designar portaveus suplents.
Aquests portaveus, titulars i/o suplents, es podran modificar durant el
mandat mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia signat per tots els seus
membres.
3. En la mesura que sigui possible els diversos grups municipals disposaran
en les dues seus municipals un despatx o local per a reunir-se de forma
independent. De la mateixa manera, es posaran a la seva disposició els
mitjans materials necessaris per realitzar la seva tasca.
4. Els grups municipals podran fer ús de les dependències municipals per
celebrar reunions o sessions de treball. A Vandellòs es podran cedir
l’Auditori i/o la Sala Polivalent del Pavelló, a Masboquera el casal, a
Masriudoms el casal i a l’Hospitalet la casa de la Vila. Per això podran
formular peticions a través del registre municipal i, en funció de la seva
disponibilitat, seran autoritzats de forma expressa.

ACTA DEL PLE

Article 19. Constitució

l’estatut dels membres de les corporacions locals, i participaran en les
activitats pròpies de l’Ajuntament de manera anàloga a la resta de
regidors.

Article 21. Registre dels grups Municipals
1. El Secretari de l’Ajuntament portarà un Registre de Grups Municipals, en
el qual constarà la denominació de cada grup (que serà la mateixa de la
llista electoral o no podrà diferir substancialment) i la relació dels seus
membres amb l’expressió de llurs càrrecs dins del grup.
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1. L’Ajuntament posarà a disposició dels Grups Municipals els mitjans
materials i econòmics necessaris per al desplegament de les seves
funcions.
2. L’Ajuntament garantirà la participació dels regidors i regidores del grups
municipals en els mitjans d’informació i de difusió local.
3. Tots els grups municipals tenen dret a formar part mitjançant
regidors/es dels òrgans de govern dels organismes autònoms municipals
i de les societats amb capital municipal.
Els grups municipals designaran, mitjançant un escrit dirigit a l’Alcaldia,
aquells components que hagis d’integrar-se als organismes autònoms i a
les societats amb participació municipal.
Aquesta designació es farà en el termini dels cinc dies hàbils següents a
la sessió plenària d’organització de l’Ajuntament on s’hagin establert
aquests òrgans, amb definició del nombre de llocs atribuïts a cada grup.
D’aquesta designació se’n donarà compte al Ple.
4. Cada grup podrà substituir els seus regidors/es que pertanyin als
organismes autònoms de l’Ajuntament i societats municipals mitjançant
un escrit dirigit a l’Alcaldia, registrat d’entrada per/per la portaveu del
propi grup.
D’aquestes substitucions se’n donarà compte a l’Ajuntament en Ple
durant la primera sessió que faci, i esdevindran efectives des de que es
notifiquin.
L’abandonament per part d’un/a regidor/a del grup municipal al qual
pertany donarà lloc a les rectificacions oportunes, de manera que es
mantingui en tot moment la proporcionalitat de representació, als
efectes de la qual el Ple determinarà la recomposició numèrica en la
primera sessió que realitzi.

ACTA DEL PLE

Article 22. Dotacions materials dels Grups Municipals
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ACTA DEL PLE

5. Si els regidors/es membres del Grup Mixt no arriben a un acord per a la
designació dels seus representants als òrgans complementaris, el Ple de
l’Ajuntament establirà torns rotatoris o la distribució dels regidors/es
del grup entre les diverses comissions, tot procurant sempre la igualtat
participativa.
6. El Ple de la Corporació, amb càrrec als pressupostos anuals, assignarà als
grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable, en
funció del nombre de membres de cadascun d’ells, dins dels límits que,
si escau, estableixin amb caràcter general a les lleis de pressupostos
generals de l’Estat, i sense que puguin destinar-se al pagament de
remuneracions de personal de qualsevol mena al servei de la Corporació
o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter
patrimonial.

CAPÍTOL QUART. ALTRES ÒRGANS DE TITULARITAT MUNICIPAL

Article 23. Les Societats Mercantils de Titularitat Municipal
L’Ajuntament compta amb dues empreses de titularitat municipal: IDETSA i
Llastres S.L.
El Ple, constituït en Junta General de les diferents societats mercantils de
capital íntegrament municipal, celebrarà sessions d’aquestes societats per
designar els membres que hagin de constituir els consells d’administració
respectius.

El seu funcionament, composició i competències figuren en els seus estatuts
aprovats en sessió plenària.

Article 25. Òrgans sectorials, de gestió i participació ciutadana
El Ple podrà establir òrgans sectorials, de gestió i de participació ciutadana en
exercici del dret a l’autonomia organitzativa que li reconeix la Constitució i la
legislació sobre règim local, ja siguin íntegrament municipals o mixtos amb
altres institucions, entitats o persones.
Aquest és el cas del Consell Sectorial de Turisme, la composició i atribucions
del qual és aprovada pel Ple de l’Ajuntament.
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L’Ajuntament disposa de tres Organismes Autònoms: el Patronat de la Llar
d’Infants, el Patronat de l’Escola de Música i el Patronat de Mitjans de
Comunicació.

ACTA DEL PLE

Article 24. Els Organisme Autònoms

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Mentre no es celebrin aquestes sessions els consellers continuaran en les seves
funcions per a l’administració ordinària fins a la renovació dels membres en els
termes previstos a la legislació mercantil.

CAPÍTOL CINQUÈ. LA JUNTA DE GOVERN
Article 26. Naturalesa jurídica
La Junta de Govern Local és un òrgan col·legial integrat per un nombre de
regidors no superior a un terç del nombre legal de membres de la Corporació,
nomenats i separats lliurement per l’alcalde/ssa que la presideix.
Això no obstant, l’alcalde/ssa podrà convocar la resta de regidors/es que
formen el Govern Municipal, els quals podran intervenir amb veu, però sense
vot.

18
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1. L’alcalde/ssa determinarà, mitjançant Decret, el nombre de membres
de la Junta de Govern Local, així com el nomenament i/o cessament dels
regidors que en formaran part, els quals hauran de ser notificats
individualment.
2. De la composició de la Junta de Govern Local se’n donarà compte al Ple
de la Corporació, així com de qualsevol modificació de la mateixa.
3. La Junta de Govern Local es reunirà en sessió ordinària cada setmana a
la Sala de Plens de l’edifici consistorial, llevat dels supòsits de força
major degudament justificats, en el dia i hora fixat, prèvia convocatòria
de l’Alcalde/ssa.
La convocatòria i l’ordre del dia de la Junta de Govern Local seran
tramesos als membres de la mateixa amb una antelació de dos dies hàbils
per via electrònica al correu electrònic de cada membre. No serà
necessària la tramesa de la convocatòria i l’ordre del dia per escrit en
els casos d’urgència, en les que serà suficient la convocatòria oral,
telefònica o electrònica. S’habilitarà l’accés als expedients electrònics
a ser tractats per a tots els membres de la mateixa.
4. L’Alcalde/ssa podrà variar les anteriors circumstàncies de periodicitat i
lloc de les sessions ordinàries per causes justificades, així com deixar de
convocar les sessions durant els períodes de vacances. L’Alcalde/ssa
també podrà convocar les sessions extraordinàries que entengui
necessàries.
5. L’alcalde/ssa presidirà la Junta de Govern Local i, en el seu cas, el
tinent/a d’alcalde que correspongui, que ostentarà totes les atribucions
pròpies i, en especial, la de convocar i aprovar els ordres del dia, la de
dirigir els debats, suspendre les reunions per raons d’ordre, i executar
els seus acords quan els òrgans municipals li hagin delegat funcions o
competències.

ACTA DEL PLE

Article 27. Elecció dels seus membres i funcionament

Article 28. Competències
Correspon a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents
competències:
a) L’assistència a l’alcalde/ssa en l’exercici de les seves atribucions. A tal
fi, la Junta de Govern Local serà informada de totes les decisions de
l’Alcalde/ssa.
b) Les atribucions que l’alcalde/ssa, o un altre òrgan municipal, li deleguin.
c) Les atribucions que directament li atorguin les lleis estatals o
autonòmiques.

3. Per a la validesa dels acords és imprescindible la presència del
Secretari/a o del funcionari que legalment el substitueixi en el moment
d’adoptar-los.
4. El Secretari/a aixecarà acta de cada sessió i la trametrà tant als
membres de la Junta de Govern Local com a la resta de grups municipals.
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2. Les Juntes de Govern Local no són públiques. Això no obstant, podran
assistir-hi els regidors/es o personal que sigui convocat per l’Alcalde/ssa
als efectes d’assessorar a la Junta sobre els assumptes a tractar.

ACTA DEL PLE

1. El quòrum necessari per a la vàlida constitució de la Junta de Govern
Local serà el de la majoria absoluta, és a dir, la meitat més un dels seus
membres.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

Article 29. Règim de funcionament

CAPÍTOL SISÈ. LA JUNTA DE PORTAVEUS
Article 30. Objecte
1. La Junta de Portaveus és un òrgan municipal col·legiat
complementari de l’organització municipal de caràcter deliberant i
no resolutiu.
2. Són funcions de la Junta de Portaveus:
a) L’assessorament, sense caràcter vinculant, a l’alcalde/ssa en
qüestions d’ordre de les sessions plenàries.
b) El coneixement dels assumptes d’especial transcendència per a la
Corporació.

La Junta de Portaveus està constituïda per tots els portaveus dels grups
municipals sota la presidència de l’alcalde/ssa. Els portaveus podran delegar
en un altre regidor/a dels seu grup municipal aquesta funció en les sessions que
es cregui convenient.

Article 32. Funcionament
1. La Junta de Portaveus es reunirà quan la convoqui l’alcalde/ssa, sense
cap altre requeriment formal que tenir constància de la recepció de la
convocatòria.
L’Alcalde/ssa podrà incorporar a la convocatòria un ordre del dia amb
els principals aspectes a tractar.
2. La Junta de Portaveus s’entendrà constituïda amb la presència dels
portaveus que representin les tres quartes parts del nombre total de
regidors/es municipals i la de l’alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui.
3. El president/a ostentarà l’atribució de convocar i aprovar els ordres del
dia, la de dirigir els debats, suspendre les sessions per raons d’ordre i
20
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Article 31. Composició

ACTA DEL PLE

d) Emetre informes, recomanacions o declaracions que posin de
manifest el posicionament dels diferents grups municipals.
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c) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde/ssa
decideixi sotmetre a la seva consideració.

executar els seus acords quan els òrgans de govern municipals li hagin
delegat funcions o competències.
4. Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter
preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.
5. Amb caràcter excepcional podran assistir els membre i el personal de la
Corporació que l’Alcalde/ssa consideri convenient a efectes d’informar
sobre assumptes concrets.
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ACTA DEL PLE

6. En el funcionament de la Junta de Portaveus s’aplicarà el sistema de vot
ponderat, de manera que cada portaveu sigui proporcional a la
representativitat del seu grup al Ple municipal.

CAPÍTOL SETÈ. ELS ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS
SECCIÓ PRIMERA. L’ALCALDE O ALCADESSA
Article 33. Elecció
L’elecció de l’alcalde/essa es regeix pel que disposa la legislació electoral
general.

Article 34. Naturalesa jurídica
1. L’alcalde/essa ostenta la presidència de l’Ajuntament, representa el
municipi i és cap del govern municipal.
2. En la seva qualitat de president/a de l’Ajuntament, correspon a
l’Alcalde/essa presidir tots els òrgans municipals de caràcter col·legiat.
3. Com a representat del municipi és atribució i responsabilitat de
l’alcalde/essa representar i defensar-ne els interessos.
4. Com a cap del govern municipal, correspon a l’alcalde/essa la direcció i
administració dels afers municipals, responent d’aquest deure bé de
forma directa, bé de forma solidària amb els seus regidors/es davant del
Ple municipal i davant la ciutadania.
5. En l’exercici del seu càrrec, correspon a l’alcalde/essa rebre un tracte
de respecte i els honors que corresponen a la representació que exerceix.
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En el supòsit que prosperi una moció de censura contra l’alcalde/essa, amb el
seu corresponent cessament automàtic, en el moment de l’adopció de l’acord,
qui resulti proclamat alcalde/essa haurà de prendre possessió del càrrec en la
forma establerta legalment.

ACTA DEL PLE

Davant la vacant per renúncia del seu titular, incapacitat, mort o sentència
ferma, la sessió extraordinària per a l’elecció del nou alcalde/essa tindrà lloc,
amb els requisits exigits per la legislació electoral, dins dels deu dies següents
a l’acord de coneixement de la renúncia pel Ple, al moment de la declaració
d’incapacitat, mort o a la notificació de la sentència, segons els casos.
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L’alcalde/essa podrà renunciar al seu càrrec sense perdre la condició de
regidor/a. La renúncia es farà efectiva per escrit davant del Ple de la
Corporació, que haurà d’adoptar acord de coneixement en el termini dels deu
dies següents.

Article 35. Atribucions
1. Les atribucions de l’alcalde/essa són les atribuïdes per l’ordenament
jurídic i les que s’esmenten en aquest reglament que exercirà
directament o a través de delegació.
2. Serà atribució de l’alcaldia o dels seus/es regidors/es l’execució dels
acords i resolucions dels òrgans col·legiats de govern municipals. A més,
li correspon ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords
de l’Ajuntament.
3. Correspon a l’alcalde/essa el nomenament dels membres de la Junta de
Govern Local i dels tinents/es d’alcalde.

3. El Secretari/a expedirà els certificats que li demanin els regidors/es o
qualsevol ciutadà.

Article 37. Els Bans de l’Alcaldia
L’Alcaldia podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població
mitjançant els bans, que es col·locaran en els espais habilitats per a la
informació pública de la vila, al tauló d’anuncis de la corporació, a la seu
electrònica i al portal de transparència.
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2. Els decrets se signaran electrònicament i sota la custòdia del Secretari/a
General es registraran en el llibre de decrets electrònics. Els decrets
tindran caràcter públic, amb subjecció, al que estableixi la normativa
vigent sobre protecció de dades personals.

Codi Validació: 6ZNMMLLYGX6NX4PXXWDT3M5F4 | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 70 de 78

1. Llevat de les ordres de direcció de caràcter menor, les decisions de
l’Alcalde/essa hauran d’ésser expressades formalment a través de
decrets de l’Alcalde/essa, que seran comunicats a tots aquells que
tinguin un interès directe i legítim en la decisió.

ACTA DEL PLE

Article 36. Els Decrets de l’Alcaldia

SECCIÓ SEGONA. ELS TINENTS O TINENTES D’ALCALDE
Article 38. Naturalesa, elecció i cessament
1. Els tinents/es d’alcalde són òrgans unipersonals de caràcter necessari,
el nombre dels quals serà fixat lliurement per l’alcalde/essa de la
Corporació.
2. Els tinents/es d’alcalde/essa seran lliurement nomenats i cessats per
l’alcalde/essa entre els membres de la Junta de Govern Local,
mitjançant decret del qual es donarà compte al Ple en la primera sessió
que tingui lloc.

ACTA DEL PLE

a) Lliure cessament per part de l’alcalde/essa.
b) Renúncia expressa manifestada per escrit.
c) Pèrdua de la condició de membre de la Corporació.
d) Pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local.
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3. La condició de tinent/a d’alcalde/essa es perdrà pels motius següents:
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El nomenament s’haurà d’efectuar a favor d’un o més regidors/es. En
aquest darrer cas, s’haurà d’establir l’ordre del seu nomenament a
efectes de garantir la substitució de l’alcalde/essa en els casos de
vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat.

TÍTOL SEGON. DELS DRETS I DEURES DELS REGIDORS/ES
Article 39. Drets dels regidors/es

Són deures dels regidors/es els que es determinen a les lleis o d’altres
disposicions que siguin d’aplicació i, en especial, els següents:
a) Assistir als plens i a les reunions dels altres òrgans municipals dels quals
sigui membre.
b) Formular la declaració dels seus béns i activitats privades en el
corresponent Registre d’Interessos, en els termes previstos en la
legislació aplicable i en aquest reglament.
c) Respectar la confidencialitat de la informació a la qual tinguin accés per
raó del seu càrrec i en els termes previstos en aquest reglament.
d) Complir amb les funcions i feines que li siguin atribuïdes i delegades i
que lliurement hagin estat acceptades.

Article 41. Incompatibilitats
1. Les incompatibilitats dels regidors/es seran les que es determinin a la
Legislació de Règim Local, a la legislació electoral i a les establertes en
aquest Reglament.
25
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Article 40. Deures dels regidors/es

ACTA DEL PLE

a) Participar a les sessions plenàries de l’Ajuntament i, d’acord amb el que
s’estableix en aquest Reglament, a la Comissió Informativa Especial de
Comptes i d’altres òrgans de representació de l’Ajuntament en els quals
així es determini.
b) Obtenir de l’Alcaldia i d’altres òrgans de govern de l’Ajuntament tota la
informació relativa als assumptes municipals que sigui necessària per a
l’exercici de les seves funcions, en els temes que s’esmenten en aquest
reglament.
c) Rebre els honors, les distincions i el tractament propis de la seva
representació.
d) Disposar dels mitjans materials per a portar a terme la seva tasca, en els
termes que es determinen en aquest reglament.
e) Impugnar els acords i disposicions municipals.
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Són drets dels regidors/es els que expressament es reconeixen a la legislació
de Règim Local, i especialment els següents:

2. El Ple i l’Alcalde vetllaran especialment pel compliment de les
incompatibilitats dels regidors/es municipals.

Article 42. Obligació de declarar els interessos
1. Tots els regidors/es que prenguin possessió del càrrec tindran el deure
de declarar la situació del seu patrimoni i els seus ingressos al Registre
Municipal d’Interessos.

Article 43. Interessos que cal declarar
1. La declaració d’interessos es farà d’acord amb el format aprovat pel Ple
i contindrà els següents punts referits a cadascun dels regidors/es:
a) Patrimoni
b) Activitats i ocupacions professionals, mercantils o industrials
c) Altres interessos susceptibles d’estar en relació amb l’activitat
municipal
2. En cada apartat s’esmentarà cadascuna de les propietats o fonts
d’ingressos.
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4. El termini màxim per fer les declaracions motivades per la variació de
les dades registrals és d’un mes a partir del moment en que es
produeixen.

ACTA DEL PLE

3. La declaració d’interessos serà requeriment previ per a que els òrgans
de govern acceptin l’alta, la baixa o la variació de responsabilitats dels
regidors/es.
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2. La declaració d’interessos s’emetrà abans de prendre possessió i cada
vegada que es produeixi una variació rellevant de les responsabilitats
municipals dels regidors/es, o dels bens o activitats declarades. Així
mateix, caldrà fer declaració d’interessos abans del cessament del
regidor/a per finalització dels manament o per qualsevol altra
circumstància.

Article 44. Registre d’Interessos
1. El Registre d’Interessos anirà a cura del Secretari/a de la Corporació i es
portarà en llibre foliat i enquadernat, llevat de la seva possible
mecanització. En aquest cas, s’utilitzarà el paper autoritzat per la
Generalitat.
2. El Llibre de Registre d’Interessos s’encetarà amb una providència del
Secretari/a amb el vist-i-plau de l’alcalde/sa. Cadascuna de les
declaracions serà signada per l’interessat/da, i serà testificat o validat
pel Secretari/a en qualitat de fedatari públic.

1. Tots els regidors/es tenen dret a rebre la informació necessària per a
l’exercici del seu càrrec i a accedir als expedients administratius,
antecedents o d’altra documentació municipal que siguin necessaris per
al desenvolupament de la seva funció.
2. Els òrgans de govern municipal han de facilitar als regidors/es la
informació esmentada a l’apartat anterior, i a respondre d’aquest deure
davant del Ple municipal.

Article 46. Informació d’accés directe
Els serveis municipals o els funcionaris corresponents estan obligats a facilitar
la informació sense prèvia autorització en els casos següents:
a) Quan es tracti de l’accés dels regidors/es amb responsabilitat o
delegacions a la informació pròpia de les seves responsabilitats.
b) Quan es tracti de l’accés de tots els regidors/es a la informació i
documentació pròpia dels assumptes que hagin de ser tractats pels
òrgans col·legiats dels quals són membres.
c) Quan es tracti de l’accés dels regidors/es a la informació o documentació
pública de l’Ajuntament i també als expedients administratius en els
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Article 45. Dret general a la informació

ACTA DEL PLE

4. En qualsevol cas, les declaracions d’interessos seran custodiades pel
Secretari/a.

Número: 2020-0008 Data: 02/10/2020

3. L’accés a les dades contingudes en el Registre d’Interessos serà
accessible només als membres de la Corporació i a les autoritats de
justícia o de comptes.

quals el regidor/a pugui tenir la condició d’interessat d’acord amb la
legislació administrativa.

Article 47. Procediment per sol·licitar la informació
1. La informació no esmentada a l’article anterior haurà de sol·licitar-se
per escrit a l’Alcalde/sa, el qual ordenarà al departament administratiu
corresponent que en faciliti l’accés al regidor/a interessat/da.

a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret
constitucional a l’honor, a la intimitat personal o familiar, i a la pròpia
imatge de les persones.
b) Quan es tracti de matèries referents a la seguretat ciutadana o protecció
civil, la publicitat de les quals pugui esdevenir negativa des de la
perspectiva de l’atenció de l’ordre públic o de la creació d’un estat
d’inquietud en la població.
c) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre
secrets oficials, i de delimitació d’un estat d’inquietud en la població.
d) La informació que romangui sota secret sumarial.
e) La manca de concreció de la documentació sol·licitada.

Article 49. Autorització i consulta de la informació sol·licitada
1. Les sol·licituds de documentació o informació hauran de ser ateses en el
menor temps possible, essent el termini màxim de quinze dies hàbils.
Les denegacions d’informació hauran de ser sempre motivades i per
escrit.
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En rebre la sol·licitud esmentada a l’article anterior, podrà denegar-se en els
supòsits següents:

ACTA DEL PLE

Article 48. Casos de denegació de la informació
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2. Excepte en els supòsits esmentats a l’article anterior, en cap cas no es
podrà facilitar als regidors/es l’accés directe a la informació sense la
prèvia autorització de l’alcalde/sa o del regidor/a-delegat/da
corresponent.

2. La informació haurà de ser consultada a l’arxiu o a les dependències
administratives corresponents. Això no obstant, es podrà retirar la
documentació sense abandonar en cap cas les dependències municipals,
sota la responsabilitat del funcionari/a encarregat/da de la custòdia, i
sempre que el regidor/a interessat/da signi un rebut per la totalitat de
l’expedient.
3. El lliurament de còpies es limitarà als casos esmentats pel que fa a
l’accés lliure dels regidors/es a la informació, o als casos excepcionals
autoritzats per l’alcalde/sa. En rebre les còpies de la informació se
signarà un rebut de recepció.

Article 51. El dret a la participació
1. Tots els regidors/es tindran dret a participar en els òrgans de
l’Ajuntament en els temes esmentats en aquest reglament, especialment
pel que fa a la participació en el Ple i les comissions.
2. La participació en un òrgan municipal inclourà l’assistència a les
sessions, el dret a intervenir-hi, a manifestar-s’hi i deixar constància de
l’opinió en relació a les qüestions que es debatin.
3. Els regidors/es tindran dret a l’accés als mitjans materials necessaris per
a l’efectivitat de la seva participació en els òrgans municipals dels quals
formin part. En especial, i en la mesura de les possibilitats de
l’Ajuntament, de disposar d’un espai físic per desenvolupar les tasques
pròpies del seu càrrec.
29
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2. La publicació de les informacions en tant que puguin perjudicar els
interessos de l’Ajuntament o de tercers pot ser objecte de sanció d’acord
a l’article 164.6 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refòs de la llei municipal i de règim Local de Catalunya.
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1. Els membres de la Corporació tenen el deure legal de guardar total
reserva i confidencialitat en relació amb les informacions que rebin per
fer possible el desenvolupament de la seva funció, singularment de la
que hagi de servir d’antecedent per a decisions pendents d’adoptar i,
sobretot, per evitar la reproducció de la documentació que pugui serlos-hi facilitada, en original o en còpia, per al seu estudi.

ACTA DEL PLE

Article 50. Deure de guardar secret
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ACTA DEL PLE

4. Els regidors/es tindran dret a l’accés als mitjans de comunicació de
titularitat local.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquest Reglament anul·la qualsevol disposició anterior d’òrgans de govern
d’aquest Ajuntament que contradigui alguns dels seus preceptes.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Aquest Reglament es va aprovar inicialment per acord plenari de ... i publicat
definitivament en el BOPT núm... de ...

DISPOSICIÓ FINAL
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ACTA DEL PLE

Aquest Reglament entrarà en vigor en el termini de quinze dies des de la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

