Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/6

PLE

Ordinària

Data

1 / d’octubre / 2020

Durada

Des de les 18:00 fins a les 20:40 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

SÍ

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

24414442B

SILVIA PUJOL GARCIA

SÍ

33980696J

TOMAS DÍAZ CRUCERA

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 22/12/2020
HASH: 0e5b6d7abc2765216cf8f448c3ed0718

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 22/12/2020
HASH: ecd18513e2ba2b2dce33d2aad4b63e0c

ACTA

29198530F

VICENTE VAYA MORTE

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, procedint
a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Ordinària

ACTA DEL PLE

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

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Expedient 3191/2020. Estudi i aprovació provisional, si procedeix, de l'ordenança núm 18, reguladora de
l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (PLUSVÀLUA)

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

En
2,
4,

Atès que es presenta pel regidor d' Hisenda la proposta d'aprovació de l'ordenança núm 18, reguladora de l'impost
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Vist el dictamen de la Comissió informativa municipal de serveis interns del 28 de setembre de 2020.
Atès el que disposen els articles 15 i ss del Reial Decret 2/04, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei
de les Hisendes Locals, articles 22-2 e) i 70-2 de la Llei 7/85, de 2 d' abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
modificada per la Llei 11/99, de 21 d´abril i per la LLei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per la modernització
del Govern local, i per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i
l'article 52.2 f) i l'article 114.2 j) del Decret-legislatiu 2/03, de 28 d´abril, pel que s´aprova el text refós de la Llei
municipal i del Règim local de Catalunya.

Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es manifesta: “Des del nostre Grup Municipal podem
entendre aquest nou impost municipal com una via a la generació d’uns nous ingressos en previsió d’un futur
postnuclear que veurà disminuïts notablement els ingressos de l’Ajuntament.
Des d’aquest punt de vista, ens sembla correcte que l’equip de Govern iniciï l’exploració de nous camins
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Favorable

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

recaptatoris per al sosteniment futur de l’estructura econòmica municipal. Ara bé, també considerem que en la
recerca de nous ingressos per la via impositiva cal un major debat entre el major nombre d’agents possibles. Com a
mínim dels que estem aquí representats. Sempre és millor debatre les qüestions entre tots i mirar d’arribar a
consensos amplis, sobretot en un municipi tant divers ideològicament parlant com és el nostre.
Constatem que aquest procés de debat no s’està portant a terme amb els grups municipals aquí representats.
L’Equip de Govern reduïu aquest debat a cinc minuts d’explicació a la comissió informativa i al ple, insuficients per
comprendre la complexitat d’ordenances fiscals com la que avui presenteu sobretot per a persones no expertes amb
el tema.
Tampoc podem fer una valoració concreta d’aquesta ordenança sense tenir coneixement, ni possibilitat de debat ni
fer aportacions, del mapa general impositiu que l’Equip de Govern té previst. Pensem que abans de portar al Ple
ordenances fiscals de forma individualitzada, seria convenient exposar l’estratègia general que es pretén seguir per,
d’aquesta manera, poder tenir una millor comprensió i visió general, així com per poder fer les aportacions
pertinents.
Entrant en detall de l’ordenança fiscal que avui proposeu, que la de generar un nou impost sobre l'increment del

al punt e) els terrenys agraris quan aquests es fraccionen. Si estem parlant d’un impost als terrenys de naturalesa
urbana, que per definició legal són aquells que disposin de vies pavimentades, clavegueram, subministrament
terrenys esmentats hagin d’estar subjectes a aquest nou impost.

ACTA DEL PLE

d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic, no entenem ni compartim que aquests dos tipus de
Tampoc compartim el fet que en l’article 5, quan es tracten els supòsits de no subjecció a l’impost, es considerin les

aportacions o transmissions de béns immobles a la SAREB. Possiblement, és perquè una llei de rang estatal

impedeix establir aquest tipus d’impostos a la SAREB. Però hauríem de considerar la necessitat d’establir un impost
municipal als pisos buits en mans de grans tenidors, com els bancs.

Tampoc compartim que en l’article 7, quan es parla de les exempcions subjectives, s’esmenti en el punt g) a “les
persones o les entitats al favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en Tractats o Convenis Internacionals.” En
sembla una manera encoberta d’eximir a l’església catòlica d’aquest impost.
Per tot l’anteriorment exposat, farem una ABSTENCIÓ, tot reclamant una major transparència i debat en la definició
de les estratègies impositives en el marc del futur postnuclear, i emplaçant a l’Equip de Govern a generar un espai
de trobada per tractar aquestes qüestions”
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fent la seva explicació de vot:

“No entenem la proposta d’implantació d’aquets impost per part de l’equip de govern ara just que moltes persones
estem per moments molt difícils.
No entenem que aquest equip de govern disposant del pressupost general de l’ajuntament s’atreveixi a proposar un
nou impost per gravar a totes les persones que tenen bens al municipi.
No entenem que ara que podran disposar del romanent de tresoreria (més de 10 milions d’euros) per fer les
inversions que creguin o destinar-ho als ajuts provocats por la COVID tinguin la poca sensibilitat per acollar
econòmicament, encara més, a la ciutadania.
Mirin els que estem dins la Llei, d’impostos ja en paguem prou i m’estranya tant pel seu partit com el partit que li
dona suport, que per cert sempre que s’han presentat pujades d’imposts de qualsevol administració s’hi ha negat en
rodó. No sé si ara el seu company de govern els donarà suport o es mantindrà dins la línia.
Vull recordar-los-hi que no fa massa temps, a mitjans del mes de juny d’aquest any 3 mesos, el PSOE, el seu partit,
va aparcar sine die (sense data concreta) la implantació del impost especial a la banca, era una proposta del
vicepresident Sr. Iglesias i seria destinat per afrontar les polítiques social del govern.
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A l’article 4, quan es parla de quins sòls els terrenys de naturalesa urbana, s’esmenta al punt b) el sòl urbanitzable, i

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

valor dels terrenys de naturalesa urbana (PLUSVÀLUA), hi ha una sèrie de consideracions que voldríem fer:

El PSOE està bloquejant la aprovació d’aquesta taxa i així poder recuperar part de les ajudes donades, amb diners
de totes, al sector financer i que són més de 60.000 milions d’euros.
On és la coherència del seu partit. O es que es tracta del de sempre, acollen al febles perquè amb els poderosos no
hi poden. I a més a més qui els donarà els crèdits per organitzar les seves campanyes.
I si l’excusa es que per algun lloc hem de començar, per un futur proper, comencin per reduir despesa i disoldre
empreses municipal que comencem a ser massa deficitàries. Resumint: diem NO a aquesta proposta i demanem a
l’equip de govern que la retiri i no castigui, encara més al POBLE”
La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant:El nostre vot serà en contra pels següents
motius:
Ens sembla adequat que l´equip de govern implementi mesures per tal de preveure el futur post-nuclear en el qual
la baixada d´ingressos en les arques municipals serà molt significativa però no només en impostos per als nostres
veïns i veïnes.
L´articulat de l´ordenança és correcte es basa Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (Articles 104-110) té en compte que no s´aplicarà a terrenys rústics i
contempla bonificacions i a més ve a gravar a aquelles persones que especulin urbanísticament. No obstant el
tipus de gravamen s´ha marcat al 30% i Article 108 de la llei reguladora que he esmentat abans diu: El tipus de
gravamen de l’impost és el fixat per cada ajuntament, sense que aquest tipus pugui excedir el 30 per cent.

ACTA DEL PLE

Pensem que ARA en aquest context de crisi econòmica en el qual ens trobem no és el millor moment per portar-ho
a terme. En anteriors legislatures s´hagués pogut fer!! Per què ara? No ho entenem.
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No calia posar el tipus de gravamen al límit fixat!!

Finalitzades les intervencions es sotmet a votació aquest punt de l’ordre del dia.

El Ple de l´Ajuntament amb el vot favorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representen la majoria
absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb l´abstenció de quatre membres (2 de JxCaT, 1 de
la CUP i 1 del PP) i amb el vot en contra de dos membres (1 d ela FIC i 1 d'ERC), ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment l'ordenança fiscal núm 18, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) del següent contingut::

ÍNDEX D'ARTICLES
ARTICLE 1. FONAMENT LEGAL
ARTICLE 2. NATURALESA
ARTICLE 3. FET IMPOSABLE
ARTICLE 4. TERRENYS DE NATURALESA URBANA
ARTICLE 5. SUPOSATS DE NO SUBJECCIÓ
ARTICLE 6. EXEMPCIONS OBJECTIVES
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Per l’Alcalde comenta que l’impost de Plusvàlua es un impost progressiu i el seu objectiu és gravar l’especulació.
En un municipi amb un cens de més 1500 habitatges de segona residència és un luxe que no ens podem permetre
que es faci compravenda d’habitatges i que no es cotitzi a nivell municipal. Això és un greuge comparatiu amb
respecte a la resta de ciutadans, ja que en la majoria de municipis aquest import s’aplica. Aquest Ajuntament ha
perdut
diners
durant
molts
anys.

ARTICLE 7. EXEMPCIONS SUBJECTIVES
ARTICLE 8. SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 9. RESPONSABLES
ARTICLE 10. BASE IMPOSABLE
ARTICLE 11. TIPUS DE GRAVAMEN. QUOTA ÍNTEGRA I QUOTA LÍQUIDA
ARTICLE 12. BONIFICACIONS
ARTICLE 13. MERITACIÓ DE L'IMPOST
ARTICLE 14. DEVOLUCIONS

ARTICLE 18. INFRACCIONS
DISPOSICIÓ FINAL
ANNEX I
ARTICLE 1. Fonament Legal

ACTA DEL PLE

ARTICLE 17. INSPECCIÓ

Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola, i d'acord amb el que es disposa en els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, i de conformitat al que es disposa en l'article 15 en concordança amb l'article 59.2 del
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, estableix l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que es regirà per la
present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previst en els articles 104 i següents del citat Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L'Ordenança serà d'aplicació en tot el terme municipal
ARTICLE 2. Naturalesa
L'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és un Tribut directe, que no té
caràcter periòdic.
ARTICLE 3. Fet Imposable
El fet imposable de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana està constituït
per l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana, que es posa de manifest a
conseqüència de:
— La transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol.
— La constitució o la transmissió de qualsevol Dret Real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els referits
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ARTICLE 16. COMPROVACIONS

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

ARTICLE 15. GESTIÓ

terrenys.
Es consideraran subjectes a l'impost tota classe de transmissions, qualssevol que sigui la forma que
revesteixin, comprenent-se per tant, entre altres actes la denominació dels quals pugui quedar omesa, els següents:
— Contractes de compravenda, donació, permuta, dació en pagament, retractes convencional i legal,
transacció
— Successió testada i intestada.
— Alienació en subhasta pública i expropiació forçosa
— Aportacions de terrenys i immobles urbans a una societat i les adjudicacions en dissoldre's.
— Actes de constitució i transmissió de drets reals, tals com a usdefruits, censos, usos i habitació, drets de
superfície.

ACTA DEL PLE

a) Sòl urbà.
b) Sòl urbanitzable o assimilat per comptar amb les facultats urbanístiques inherents al sòl urbanitzable en
la Legislació urbanística aplicable.
c) Els terrenys que disposin de vies pavimentades o encintat de voreres i comptin, a més, amb
clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic.
d) Els ocupats per construccions de naturalesa urbana.

e) Els terrenys que es fraccionen en contra del que es disposa en la Legislació agrària, sempre que tal
fraccionament desvirtuï el seu ús agrari.
ARTICLE 5. Suposats de no Subjecció
No està subjecte a aquest Impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la
consideració de rústics a l'efecte de l'Impost sobre Béns Immobles.
No es produirà la subjecció a l'Impost en els supòsits d'aportacions de béns i drets realitzades pels
cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que a favor seu i en pagament d'elles es verifiquin i transmissions que
es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
Tampoc es produirà la subjecció a l'Impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre
cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de Sentències en els casos de nul·litat, separació
o divorci matrimonial, sigui com sigui el règim econòmic matrimonial.
No es reportarà l'impost en ocasió de les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, S. a. regulada en la disposició addicional
setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, que se li hagin
transferit, d'acord amb l’establert en l'article 48 del Reial decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s'estableix
el règim jurídic de les societats de gestió d'actius
No es produirà la meritació de l'impost en ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, S. a., a entitats participades directa o
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Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana:

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

ARTICLE 4. Terrenys de Naturalesa Urbana

indirectament per aquesta Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de
l'entitat participada al moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència d'aquesta.
No es reportarà l'impost en ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, S. a., o per les entitats constituïdes per aquesta per complir
amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris, a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei
9/2012, de 14 de novembre.
No es reportarà l'impost per les aportacions o transmissions que es produeixin entre els citats Fons durant
el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als Fons,
previst a l'apartat 10 d'aquesta disposició addicional desena.
En la posterior transmissió dels immobles s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de
manifest l'increment de valor dels terrenys no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les
operacions previstes en aquest apartat.

a) La constitució i la transmissió de qualssevol drets de servitud.

ACTA DEL PLE

b) Les transmissions de béns immobles de naturalesa urbana integrants del Patrimoni Històric, declarats
individualment de «interès cultural» o inclosos en el perímetre d'un «conjunt històric-artístic», i estiguin protegits pel
planejament urbanístic amb el nivell màxim de protecció, sempre que al llarg del període impositiu, s'hagin realitzat
en aquests obres de rehabilitació, conservació o millora, a càrrec dels seus propietaris o titulars de drets reals.

c) Les transmissions realitzades en ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor
hipotecari o garant d'aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre aquesta,
contretes amb entitats de crèdit o qualsevols altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió
de préstecs o crèdits hipotecaris
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorrin els requisits anteriors,
realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
No resultarà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o el garant transmitent o qualsevol altre membre
de la seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari i
evitar l'alienació de l'habitatge. A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquella en la qual hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des
del moment de l'adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.

Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que es disposa en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats,
sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de
fet legalment inscrita.
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel transmitent davant aquesta
Corporació Municipal, conforme al previst en el Reial decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures
urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, pel qual es modifica el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Aquesta exempció estendrà els seus efectes, així mateix, als fets imposables no prescrits, anteriors a l'1 de
gener de 2014.
ARTICLE 7. Exempcions Subjectives
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Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin a conseqüència dels actes
següents:

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

ARTICLE 6. Exempcions Objectives

Així mateix, estan exempts d'aquest Impost els increments de valor corresponents quan l'obligació de
satisfer aquest Impost recaigui sobre les següents persones o Entitats:
a) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals a les quals pertanyi el Municipi, així com els
Organismes Autònoms de l'Estat i les Entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i
d'aquestes Entitats Locals.
b) El Municipi de la imposició i altres Entitats Locals integrades o en les quals s'integri aquest Municipi,
així com les seves respectives Entitats de dret públic d'anàleg caràcter als Organismes Autònoms de l'Estat.
c) Les Institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfic-docents.
d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social, i les Mutualitats de Previsió Social regulades per la Llei
30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes a aquestes.

1. Tindran la condició de subjectes passius, en concepte de contribuent:

ACTA DEL PLE

ARTICLE 8. Subjectes Passius

a). En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del
domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, que adquireixi el terreny o al favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real
de què es tracti.
b). En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del
domini, a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

2. Tindrà la condició de subjecte passiu substitut del contribuent, en les transmissions de terrenys o en la
constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o
l'entitat a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que adquireixi el
terreny, o al favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una
persona física no resident a Espanya.
ARTICLE 9. Responsables
En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable,
els béns immobles objecto d'aquests drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en
règim de responsabilitat subsidiària, en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària. A aquests efectes, els Notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents sobre els deutes
pendents per l'Impost sobre Béns Immobles associades a l'immoble que es transmet.
Responen solidàriament de la quota d'aquest Impost, i en proporció a les seves respectives participacions,
els copartíceps o cotitulars de les Entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, si figuren inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. De no figurar inscrits, la responsabilitat
s'exigirà per parts iguals en tot cas.
ARTICLE 10. Base Imposable
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g) Les persones o les Entitats al favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en Tractats o Convenis
Internacionals.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

f) La Creu Vermella Espanyola.

1. La base imposable d'aquest Impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de
naturalesa urbana posat de manifest al moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de vint
anys.
A l'efecte de la determinació de la base imposable, haurà de tenir-se en compte el valor del terreny al
moment de la meritació, d'acord amb el que es preveu en els apartats 2 i 3 d'aquest article, i el percentatge que
correspongui en funció del previst al seu apartat 4.
2. Per determinar l'import exacte del valor del terreny al moment de la meritació, s'han de distingir les
següents regles:

ACTA DEL PLE

Quan el terreny, àdhuc sent de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques
especials, al moment de la meritació de l'Impost, no tingui determinat valor cadastral en aquest moment,
l'Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit valor cadastral sigui determinat, referint aquest valor al
moment de la meritació.

b. En la constitució i transmissió de Drets Reals de gaudi limitatius del domini, els percentatges anuals
continguts a l'apartat 4 d'aquest article, s'aplicaran sobre la part del valor definit en la lletra anterior que representi,
respecte d'aquest, el valor dels referits drets calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte de
l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

c. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o del dret de
realitzar la construcció sota sòl sense implicar l'existència d'un dret real de superfície, els percentatges anuals
continguts a l'apartat 4 d'aquest article s'aplicaran sobre la part del valor definit en el paràgraf a) que representi,
respecte d'aquell, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, en defecte d'això, el que resulti
d'establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a construir en vol o subsòl i la total superfície o
volum edificats una vegada construïdes aquelles.

d. En els supòsits d'expropiacions forçoses, els percentatges anuals continguts a l'apartat 4 d'aquest article
s'aplicaran sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, tret que el valor definit en el paràgraf a)
de l'apartat 2 anterior fos inferior, en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.
Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d'un procediment de valoració col·lectiva de
caràcter general, es prendrà, com a valor del terreny, o de la part d'aquest que correspongui segons les regles
contingudes a l'apartat anterior, l'import que resulti d'aplicar als nous valors cadastrals les reduccions següents:
a) La reducció, s'aplicarà, respecte de cadascun dels cinc primers anys d'efectivitat dels nous
valors cadastrals.
b) La reducció tindrà un percentatge del 60 per cent per a cada any d'aplicació de la reducció.
La reducció prevista en aquest apartat no serà d'aplicació als supòsits en els quals els valors cadastrals
resultants del procediment de valoració col·lectiva a què aquell es refereix siguin inferiors als fins llavors vigents.
El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment
de valoració col·lectiva.
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No obstant això, quan aquest valor sigui conseqüència d'una Ponència de Valors que no reflecteixi
modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l'aprovació de la citada ponència, es podrà liquidar
provisionalment aquest impost conformement al mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s'aplicarà el
valor dels terrenys una vegada s'hagi obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s'instrueixin,
referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la d'efectivitat dels nous valors cadastrals,
aquests es corregiran aplicant els coeficients d'actualització que corresponguin, establerts a aquest efecte en les
Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

a. En les transmissions de terrenys, el valor d'aquests al moment de la meritació serà el que tinguin
determinat en aquest moment a l'efecte de l'Impost sobre Béns Immobles.

4. Sobre el valor del terreny al moment de la meritació, derivat del que es disposa als apartats 2 i 3
anteriors, s'aplicarà el següent percentatge anual:
a) Període d'un fins a cinc anys: 3,7%.
b) Període de fins a deu anys: 3,2%
c) Període de fins a quinze anys: 2,7%
d) Període de fins a vint anys: 2,2%
Per determinar el percentatge, s'aplicaran les regles següents:

2. ª El percentatge a aplicar sobre el valor del terreny al moment de la meritació serà el resultant de
multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas concret pel nombre d'anys al llarg dels quals s'hagi posat de
manifest l'increment del valor.

ACTA DEL PLE

3. ª Per determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta conforme a la regla 1. ª i per
determinar el nombre d'anys pels quals s'ha de multiplicar aquest percentatge anual conforme a la regla 2a.,
solament es consideraran els anys complets que integrin el període de posada de manifest de l'increment de valor,
sense que a tals efectes puguin considerar-se les fraccions d'anys d'aquest període.

Els percentatges anuals fixats en aquest apartat podran ser modificats per les Lleis de Pressupostos
Generals de l'Estat.
ARTICLE 11. Tipus de Gravamen. Quota Íntegra i Quota Líquida
El tipus de gravamen de l'impost serà del 30 per cent.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

1. ª L'increment de valor de cada operació gravada per l'Impost es determinarà conformement al
percentatge anual fixat per l'Ajuntament per al període que comprengui el nombre d'anys al llarg dels quals s'hagi
posat de manifest aquest increment.

La quota líquida de l'impost serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra, si escau, les bonificacions a
què es refereix l'article 8 de la present Ordenança
ARTICLE 12. Bonificacions
Bonificacions Potestatives:
S'estableix una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost, en les transmissions de terrenys, i en la
transmissió o constitució de Drets Reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort
a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants.
ARTICLE 13. Meritació de l'Impost
L'Impost es reporta:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, ínter vius o mortis causa, en la
data de la transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol Dret Real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què
tingui lloc la constitució o la transmissió.
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La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

A l'efecte del que es disposa es considerarà com a data de transmissió:
a) En els actes o contractes ínter vius, la de l'atorgament del document públic.
b) Quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un Registre Públic o la
del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
c) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
d) En les subhastes judicials, administratives o notarials, es prendrà la data de l'Acte o Provisió aprovant la
seva rematada.
e) En les expropiacions forçoses, la data de l'Acta d'ocupació i pagament.
f) En el cas d'adjudicació de solars que s'efectuïn per Entitats urbanístiques a favor de titulars de drets o
unitats d'aprofitament diferents dels propietaris originàriament aportants dels terrenys, la protocol·lització de l'Acta
de reparcel·lació].

Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no procedirà la devolució de
l'Impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. Com a tal mutu acord s'estimarà l'avinença
en acte de conciliació i el simple aplanament a la demanda.
En els actes o contractes en què intervingui alguna condició, la seva qualificació es farà conformement a
les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si anés suspensiva, no es liquidarà l'Impost fins que aquesta es
compleixi. Si la condició anés resolutòria, s'exigirà l'Impost per descomptat, a reserva, quan la condició es
compleixi, de fer l'oportuna devolució segons la regla de l'apartat anterior.
ARTICLE 15. Gestió
L'Impost es gestionarà en règim de Declaració, respecte del qual:

1. Els subjectes vindran obligats a presentar davant l'Ajuntament corresponent la declaració, segons model
normalitzat que s’adjunta com Annex I de la present Ordenança Fiscal.
2. Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, a comptar des de la data en què
es produeixi la meritació de l'Impost:
a) Quan es tracti d'actes ínter vius, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a
sol·licitud del subjecte passiu.
A la declaració s'acompanyarà el document en el qual constin els actes o els contractes que originen la
imposició.
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ACTA DEL PLE

Quan es declari o reconegui judicial o administrativament per Resolució ferma haver tingut lloc la nul·litat,
rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió
del Dret Real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'Impost satisfet, sempre que
aquest acte o el contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys
des que la Resolució va quedar ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els
interessats hagin d'efectuar les recíproques devolucions a què es refereix l'article 1295 del Codi Civil. Encara que
l'acte o el contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declarés per incompliment de
les obligacions del subjecte passiu de l'Impost, no serà procedent devolució alguna.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

ARTICLE 14. Devolucions

Amb independència del que es disposa en el punt anterior d'aquest article, estan obligats a comunicar a
l'Ajuntament la realització del fet imposable en aquests terminis que els subjectes passius:
a) En els supòsits de l'article 9.a) de l'Ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius,
el donant o la persona que constitueixi o transmeti el Dret Real de què es tracti.
b) En els supòsits de l'article 9.b) de l'Ordenança, l'adquirent o la persona al favor de la qual es constitueix
o transmeti el Dret Real de què es tracti.
Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius amb indicació del termini
d'ingrés i expressió dels recursos procedents.

L'Administració tributària podrà per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 57 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària comprovar el valor dels elements del fet imposable.
ARTICLE 17. Inspecció

La inspecció es realitzarà segons el que es disposa en la Llei General Tributària i en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
ARTICLE 18. Infraccions

En els casos d'incompliment de les obligacions establertes en la present Ordenança, d'acord amb el que es
preveu en l'article 11 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, s'aplicarà el règim d'infraccions i sancions regulat en la Llei General Tributària i
en les disposicions que la complementin i desenvolupin.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada l’1 d’octubre de
2020, entrarà en vigor al moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i serà d'aplicació
a partir de l'1 de gener de 2021, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ

DADES DEL SUBJECTE PASSIU
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ARTICLE 16. Comprovacions

ACTA DEL PLE

En la relació o índex que remetin els Notaris a l'Ajuntament, aquests hauran de fer constar la referència
cadastral dels béns immobles quan aquesta referència es correspongui amb els quals siguin objecte de
transmissió.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

Els Notaris estaran obligats a remetre a l'Ajuntament respectiu, dins de la primera quinzena de cada
trimestre, relació o índex comprensiu de tots els documents per ells autoritzats en el trimestre anterior, en els quals
es continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable d'aquest Impost,
amb excepció dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins d'aquest termini, relació dels
documents privats comprensius d'aquests fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a
coneixement o legitimació de signatures. El previngut en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general
de col·laboració establert en la Llei General Tributària.

TRANSMITENT
Nom

Cognoms

DNI
Direcció i Municipi

C. P.

ADQUIRENT
Nom

Cognoms

DNI

C/

Núm.

Terreny rústic o urbà sí/no

Amb o sense edificació amb/sense

Parcel·la cadastral

Núm. de Local

Manera de transmissió
Coeficient que es transmet
Data de l'última transmissió
DADES REGISTRALS
Notari

Protocol

Núm. d'inscripció en el Registre de Finca
la Propietat

Tom

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA
Escriptura Pública
Fotocòpia del DNI/NIF
Fotocòpia del rebut de l'IBI

ANNEX II

ACTA DEL PLE

REFERÈNCIES DE L'IMMOBLE

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

C. P.
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Direcció i Municipi

MODEL D'AUTOLIQUIDACIÓ

DADES DEL SUBJECTE PASSIU (hereu, donatari, transmitent)
Nom

Cognoms

DNI/NIF
Direcció i Municipi

C. P.

DADES DEL REPRESENTANT
Nom

Cognoms

DADES DEL (adquirent, hereu, donant)
Nom

Cognoms

DNI/NIF
Direcció i Municipi

C. P.

DADES REGISTRALS
Notari

Protocol

Núm. d'inscripció en el Registre de la Propietat

Finca

Tom

REFERÈNCIES DE L'IMMOBLE (ratllar l'opció que correspongui)
DADES DE LA FINCA

Habitatge

Local

Solar

Uns altres

Bloc

Escala

Planta

Porta

C/
Núm.

Superfície total de terreny: ______________
EXEMPCIÓ

Motiu

CÀLCUL DE LA QUOTA

Coeficient de participació
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C. P.

ACTA DEL PLE

Direcció i Municipi

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

DNI/NIF

TRANSMISSIONS LUCRATIVES
Edat de l'usufructuari

Valor de l'usdefruit

% Dret Real

USDEFRUIT

NUA PROP.

Valor de la nua propietat

% Dret Real

PLE DOMINI
TRANSMISSIONS ONEROSES
Percentatge
adquirit

Anys
de
% Percentatge
tinença

Base imposable

ACTA DEL PLE

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

Tercer.- Contra la publicació de l'acord d'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contencios administratiu
davant de la Sala contenciosadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des de l'endemà de la publicació de l'aprovació definitiva,d' acord amb el que disposa l'article 112
de la Llei 39/2015, de l'1 d´octubre, del procediment administratiu comù de les administracions públiques i els
articles 10.2 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosaadministrativa del 13 de juliol de 1998.

Expedient 1104/2020. Estudi i aprovació del compte general del pressupost de la Corporació de
l'exercici de 2019.
Favorable

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

Atès que per la Intervenció de fons de l´Ajuntament, d´acord amb la normativa legal vigent va notificar a
tots els membres de la Corporació que estaven a la seva disposició els comptes corresponents a l
´exercici de 2019, del 3 al 23 de juny (ambdós inclosos) als efectes de consulta i examen dels mateixos
durant el termini de 15 dies hàbils.
Atès que van ser dictaminats per la Comissió de comptes de data 27 de juliol de 2019 i es van publicar
al BOPT de 5 d'agost de 2020 CVE 2020-05141 i van ser exposats durant el termini de 15 dies i 8 més .
Atès que durant el termini d´exposició pública no s´ha presentat cap tipus de reclamació ni al.legació
segons es desprén de llibre-registre general d´entrada de documents de la Corporació i certificat expedit
per la Secretaria general de l’ Ajuntament.
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Data
d'adquisició
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% transmès

Vist l’informe emès per la intervenció municipal núm 385-2020 de 3 de juny de 2020 obrant a l
´expedient.

Vist l´exposat, l’Ajuntament Ple amb el vot favorable de set membres (6 del PSC i 1 de C’s) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze membres que legalment el componen, amb
l'abstenció de cinc membres (2 de JxCAT, 1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 del PP) i amb el vot en contra del
membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Compte general del pressupost municipal consolidat corresponent a l´exercici de
2019
Segon.- Aprovar els Comptes generals dels següents patronats: Patronat Municipal de la Llar d´Infants,
Patronat municipal de l’Escola de Música i Patronat municipal de mitjans de comunicació, corresponents
a l´exercici de 2019
Tercer.- Aprovar els Comptes de la Societat anònima municipal IDETSA corresponents a l´exercici
econòmic de 2019, segons el següent desglòs:
•

•
•
•

Aprovar el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, l´Estat de canvis en el Patrimoni net,
Memòria i altre documentació comptable de l´exercici social comprès entre l’1/01/2019 i el
31/12/2019
Aprovar el Resultat de l´exercici 2019 i la seva distribució, tal i com figura a l´apartat núm 3 de
la memòria
Aprovar la gestió de l´Òrgan d´administració de la Societat durant l´exercici de 2019
Depositar al Registre mercantil de Tarragona en el termini màxim d´un mes següent a la data d
´aquesta Junta, Certificació d´acords adoptats d´aprovació dels comptes anuals i aplicació de
resultats, i un exemplar de les mateixes mitjançant Dipòsit digital incloent el Balanç de situació,
el Compte de Pèrdues i Guanys, l´estat de canvis en el patrimoni net, la Memòria, el model d
´autocartera i la Declaració medioambiental, generant-se el codi alfanumèric que es consigna
al certificat d´empremta digital signat, que com annexe s´acompanyarà al present, formant part
d´aquest.

Quart.- Aprovar els Comptes de la Societat anònima municipal Serveis Llastres SL, corresponents a l
´exercici econòmic de 2019, segons el següent desglòs:
•

Aprovar el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, l´Estat de canvis en el Patrimoni net,
Memòria i altre documentació comptable de l´exercici social comprès entre l’1/01/2019 i el
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Vist el dictamen emès per la Comissio informativa de Serveis interns del 28 de setembre de 2020.

ACTA DEL PLE

Atès el que disposen els articles 116 de la Llei 7/85, de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim
local, modificada per la Llei 11/99 i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; article 101 del DecretLegislatiu 2/03, de 28 d´abril, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya; 127 del Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals aprovat
per Decret de 28 de novembre de 1986 i 193 del Reial Decret Legislatiu 2/04, de 5 de març, pel que s
´aprova el text refòs de la LLei reguladora de les Hisendes Locals.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant: “Des del grup municipal de
la CUP, sempre hem estat molt crítics amb els pressupostos municipals, veiem com son uns
pressupostos continuistes que no aborden els veritables reptes que tenim plantejats com a municipi. El
futur postnuclear del municipi, que cal abordar-lo des de ja si no volem fer les coses malament i a
corre-cuita quan tanqui la central nuclear. Una central que actualment aporta el 40% per cent dels
ingressos municipals, i que ha possibilitat uns pressupostos que han servit per executar la construcció
de grans equipaments sobredimensionats per la realitat demogràfica del municipi i que ja veurem com
mantenim un cop la central hagi tancat.
El que necessitem com a municipi son uns pressupostos que apostin per l’economia productiva de base
territorial, com les energies renovables de gestió comunitària amb retorn econòmic per al territori, el
turisme sostenible o el sector agrari ecològic i de proximitat, i no uns pressupostos per inversions
cofoïstes i autocomplaents que no faran més que hipotecar el futur del municipi quan ja no les podrem
mantindre.
Per tots aquests motius, votarem en CONTRA , i instem al Govern municipal a obrir un debat seriós i
responsable amb la ciutadania per als propers pressupostos.”

•
•
•

31/12/2019.
Aprovar el Resultat de l´exercici 2019 i la seva distribució, tal i com figura a l´apartat núm 2 de
la memòria
Aprovar la gestió de l´Òrgan d´administració de la Societat durant l´exercici de 2019
Depositar al Registre mercantil de Tarragona en el termini màxim d´un mes següent a la data d
´aquesta Junta, Certificació d´acords adoptats d´aprovació dels comptes anuals i aplicació de
resultats, i un exemplar de les mateixes mitjançant Dipòsit digital incloent el Balanç de situació,
el Compte de Pèrdues i Guanys, l´estat de canvis en el patrimoni net, la Memòria, el model d
´autocartera i la Declaració medioambiental, generant-se el codi alfanumèric que es consigna
al certificat d´empremta digital signat, que com annexe s´acompanyarà al present, formant part
d´aquest.

Cinquè.- Remetre la documentació que calgui a la Sindicatura de Comptes i a la resta d
´Administracions competents per raó de la matèria.

Atès que havent-se publicat Edicte al BOP de 7 d’agost de 2020 CVE 2020-05278 i al DOGC 8195 de 6
d’agost d’aquesta aprovació inicial es van presentar les següents al.legacions segons es desprén del
registre d’entrades de l’Ajuntament:
- RE 1927 de 15 de setembre de 2020 que presenta Esmeralda Saladié Barroso en nom dels grups municipals
de
JxCaT, FIC, ERC i PP.
- RE 2100 de 20 de setembre 2020 que presenta Sara Barceló Arbós en representació del grup
municipal CUP-AMUN, al.legació que es retirada en el si del plenari per part de les proponents i en
conseqüència no és objecte de cap resolució.
Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es manifesta:
“El passat 20 de setembre de 2020, la CUP vam presentar un llistat d’al·legacions, les quals estan
directament relacionades amb les mocions que vam presentar a principis de legislatura, en concret el
juliol de l’any 2019. En aquestes al·legacions seguim insistint en els següents punts:
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:
Demanem explorar els límits legals per possibilitar la celebració de Plens i Comissions Informatives
rotatòries en els diferents nuclis de població del nostre municipi.
Per altra banda caldria destacar que un ROM que neix sense cap al·legació de la ciutadania, és un
símptoma de les poques ganes, per no dir gens d’aproximar la institució, a les persones que viuen al
nostre municipi. Des del grup municipal de la CUP seguirem apostant i batallant perquè les nostres
veïnes puguin ser el màxim de partícips en la presa de decisions del nostre consistori. Per tot això
votarem a FAVOR"

ACTA DEL PLE

Atès que el Reglament orgànic municipal va ser aprovat inicialment per acord plenari del 30 de juliol de
2020.
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Expedient 1731/2020. Estudi i resolució, si escau, de les al.legacions interposades en el tràmit
d'informació pública del Reglament orgànic Municipal.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

Sisè.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Intervenció de fons de l´Ajuntament, a les
Secretàries dels Patronats, al Gerent d´Idetsa i a la Gerent de Llastres Serveis SL.

Intervé l’Alcalde manifestant: “El nostre grup ha votat en contra de les al·legacions presentades pel
grup municipal de la CUP atès a que la majoria de les propostes contravenen les disposicions del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret-Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril), o el
Decret 2568/1986 de 28 de novembre que aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les administracions locals.
I en les altres disposicions, s’ha optat per afavorir l’operativitat, especialment en el funcionament dels
òrgans col·legiats»
Per la Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT es manifesta que el grup municipal
de la CUP no han estat a l’elaboració del ROM.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de setembre de 2020.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot desfavorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC,
1 d’ERC, 1 de C’S i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen i amb el vot favorable del membre de la CUP, ACORDA:

Atès que havent-se publicat Edicte al BOP de 7 d’agost de 2020 CVE 2020-05278 i al DOGC 8195 de 6
d’agost d’aquesta aprovació inicial es van presentar les següents al.legacions segons es desprén del
registre d’entrades de l’Ajuntament:
- RE 1927 de 15 de setembre de 2020 que presenta Esmeralda Saladié Barroso en nom dels grups municipals
de JxCaT, FIC, ERC i PP.
- RE 2100 de 20 de setembre 2020 que presenta Sara Barceló Arbós en representació del grup
municipal CUP-AMUNT
Atès que pels grups municipals de la FIC, ERC i PP es retira la seva al.legació presentada amb registre
d’entrada 1927.
Atès que per aquest Plenari en el punt anterior s’ha acordat desestimar l’al.legació presentada pel grup
municipal de la CUP
Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es manifesta: “Demanem la votació de la
retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, ja que s’acaben de desestimar les al·legacions del ROM, i no hi
ha hagut temps per rebre les resolucions, i per tant no hi ha temps d’estudiar quins seràn els següents
passos a seguir.
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 habrá lugar a votar la propuesta de
acuerdo”
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la seva explicació de vot:
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Atès que el Reglament orgànic municipal va ser aprovat inicialment per acord plenari del 30 de juliol de
2020.

ACTA DEL PLE

Expedient 1731/2020. Estudi i aprovació definitiva, si procedeix del Reglament orgànic municipal.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

Primer.- Desestimar la al.legació presentada pel membre de la CUP amb el registre d’entrada 2100

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, 65 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis
dels Ens Locals i 178-2 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.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de setembre de 2020.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable d’onze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 d’ERC, 1 de C’S
i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb
el vot desfavorable del membre de la CUP i amb l’abstenció del membre de la FIC, ACORDA:

Desfavorable

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

7,

Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT abans de procedir a la lectura
d’aquesta proposta de resolució es fa la següent explicació:
Aquesta moció és feta amb carácter constructiu,no per fer la guitza a ningú (és el 1r que volem aclarir)
és per per poder establir unes mesures de control en l’evolució d’una moció/proposta, ara no està
regulat i queda tot poc estructurat.
JxCaT a cada Ple hem preguntat el grau d’execució de les nostres mocions aprovades i les de la resta i
les contestes o bé són breus o bé no es donen fins el següent ple.
A tall d’exemple: de les 12 mocions presentades per JxCaT en aquest mandat, 6 han estat aprovades,
però CAP encara no s’ha fet realitat, per aquest motiu JxC CREIEM que s’han d’establir mecanismes
efectius de control per tal d’evitar que mocions aprovades pel Ple no s’executin, o bé que l’execució
trigui més de l’acordat, previst o desitjable.
Per això, presentem aquesta moció, amb la voluntat que hi hagi un mecanisme de control i seguiment
real i efectiu del que s’ha aprovat al Ple, per tal d’assegurar que els acords s’executin.

Es procedeix a llegir la proposta de resolució presentada:
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Expedient 3131/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució que presenta
el grup municipal de JxCaT pel compliment dels acords presos al Ple.

ACTA DEL PLE

Tercer- 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.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

Primer.- Aprovar definitvament el Reglament orgànic municipal i procedir a la seva publicació íntegra al
Butlletí oficial de la província, i quan surti publicat fer la publicitat al portal de la Transparència d’aquesta
Corporació.
Segon.- 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
administraciu 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.

"Cada dos mesos, se celebra el plenari municipal de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
on, entre moltes altres qüestions, tots els grups municipals tenim l’opció de presentar mocions per tal
que siguin debatudes i, si escau, aprovades i, per tant, dutes a termes per l’equip de govern.
Els seus acords són el reflex de la voluntat dels nostres pobles i les mocions són l’instrument polític
fonamental de les entitats i dels grups polítics amb representació al consistori per sotmetre a la
consideració del Ple propostes o peticions per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i el
municipi, i donar resposta a necessitats o peticions de la població.
De fet, diverses d’aquestes mocions són proposades per entitats que eleven les seves problemàtiques i
necessitats al plenari amb l’objectiu d’obtenir solucions.

Per això, presentem aquesta moció, amb la voluntat que hi hagi un mecanisme de control i seguiment
real i efectiu del que s’ha aprovat al Ple, per tal d’assegurar que els acords s’executin i siguem seriosos i
respectem les determinacions que es prenen.
Tant els grups municipals com les entitats i persones que han participat en l’elaboració i presentació
d’una moció en l’actualitat no disposen d’informació directa i puntual de la posada en marxa de les
mocions i propostes aprovades pel Ple, ni del seu grau de compliment, ni dels seus terminis d’execució,
i no poden exercir el seu deure i el seu compromís de participació en els afers de la ciutat per tal
d'enriquir i fer realitat les propostes elevades al Ple. Cal que la ciutadania i els grups municipals estiguin
informats de l’estat d’execució dels acords, de les gestions realitzades, de les actuacions iniciades, de
les possibles incidències i, quan s’escaigui, dels motius del no compliment de l’execució de les mocions.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords:
PRIMER.-- Que l’equip de govern de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant reconegui la
responsabilitat política en l’execució de les propostes/mocions aprovades en el plenari municipal.
SEGON.-- Incorporar en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, un apartat sobre les mocions aprovades en el plenari municipal on s’informi del seu estat
d’execució, els terminis previstos, el pressupost necessari per fer--les efectives les incidències i
qualsevol altra dada rellevant i d’interès.
TERCER.-- Que l’ordre del dia de les Comissions Informatives inclogui MENSUALMENT, en els temes
que els hi correspongui, un punt destinat a informar als grups municipals sobre el grau d’execució, les
actuacions iniciades, les incidències, i en el seu cas, els motius del no compliment de les mocions i
propostes de resolució i precs aprovats.
QUART.-- Que en el cas que una moció aprovada no es pugui dur a terme, l’equip de govern de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ho comuniqui als grups municipals, entitats i persones
involucrades i justifiqui la no execució de la proposta.
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S’han d’establir mecanismes efectius de control per tal d’evitar que mocions aprovades pel Ple no
s’executin, o bé que l’execució trigui més de l’acordat, previst o desitjable, o bé per evitar que les
mesures adoptades no siguin del tot fidels a l’esperit de la moció o als objectius perseguits pel
proponent de la iniciativa.

ACTA DEL PLE

A tall d’exemple: de les 12 mocions presentades per JxC en aquest mandat, 6 han estat aprovades,
però sabeu quants d’aquests acords aprovats es converteixen en una realitat material i tangible? CAP i
així podríem continuar en les dels altres grups polítics.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

El compliment de les mocions aprovades al plenari és una responsabilitat política. Implica una
oportunitat per millorar la qualitat de la democràcia en l’àmbit local i l’eficàcia en la gestió pública, tot
això en benefici de l’interès general. Un cop les mocions han estat aprovades s’han de convertir,
automàticament, en compromisos ferms. Es tracta d’una qüestió de credibilitat institucional, de
coherència política, responsabilitat, de qualitat democràtica, legitimitat política i respecte vers la
ciutadania.

CINQUÈ.-- Incloure sempre que es faci Junta de Portaveus un punt de l’ordre del dia sobre l’estat
d’execució de les mocions aprovades en el plenari municipal del nostre Ajuntament.
SISÈ.-- Que l’alcalde, fent ús de les seues potestats, doti a la Secretària General de l’Ajuntament del
personal necessari per afrontar aquestes tasques.
SETÈ.-- Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del municipi de Vandellòs i l´Hospitalet
de l´Infant."

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de setembre de 2020.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representen
la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment i amb el vot favorable de sis membres (2 de
JxCaT, 1 de la FIC, 1 d’ERC, 1 de la CUP i 1 del PP), ACORDA:

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

Per l'Alcalde es fa la següent explicació de vot:”Com molt veu assenyaleu, les mocions són una eina
que tenen les formacions polítiques municipals per a realitzar propostes d’actuació, les quals poden ser
objecte d’acord o de desacord.En el primer cas, l’aprovació d’una moció és un compromís que
assoleixen algunes formacions polítiques per a desenvolupar alguna actuació concreta sigui qui sigui el
promotor.El seguiment de les mateixes, el recull de les quals es troba en el portal de transparència que
es va actualitzant periòdicament i que intentarem millorar tant en la seva visualització com en la
claredat de la informació, es pot fer mitjançant interpel·lació directa a les sessions de les comissions
de serveis internes que es realitzen cada quinzena, així com en els plens de caràcter bimensual en
l’apartat de control. I, entenem que quan s’aproven és per a que es realitzin.Altra cosa és més difícil
aconseguir, i per això hem votat en contra, és una major concreció quan moltes d’aquestes mocions
tenen un caràcter generalista o aplicar un cronograma tan detallat com el que aquí es demana.

ACTA DEL PLE

Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant:El nostre grup municipal no
pot més que votar a favor d’aquesta proposta d’acord. Entenem que si bé legalment l’equip de govern
pot fer cas omís de les propostes que s’acorden al Ple, existeix una obligació ètica de dur-les a terme.
També pensem que haurien d’existir uns mecanismes de control i de seguiment per a garantir-ne el seu
compliment. D’altra manera, els Plens municipals esdevindrien mers tràmits, ja que les seves
atribucions es veurien buidades de contingut.Tot i així cal recordar que s’acaba d’aprovar un ROM, en el
qual tots aquests aspectes hi haurien d’estar inclosos, i no s’haurien d’estar votant de més a més”

Expedient 3189/2020. Estudi i aprovació si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP en relació a les irregularitats reiterades i sistemàtiques detectades en
els Plans d'ocupació municipals
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 1, En contra: 8,
Abstencions: 4, Absents: 0

Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es procedeix a llegir la següent proposta
d'acord:
“Exposició de motius
El dia 19 de setembre d’enguany vam rebre, en resposta a una instància nostra del14 d’agost, les dades
en paper dels diversos plans d’ocupació municipals ques’han dut a terme al nostre municipi des de que
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Primer.- Desestimar la proposta de resolució referenciada.

es van implantar l’any 2011 fins l’actualitat.
Aquestes dades inclouen el número d’empleat de l’Ajuntament, nom i cognoms, i data d’inici i de
finalització del contracte i/o contractes.
La metodologia que es va fer servir a l’hora de detectar possibles vulneracions de les bases del Pla
d’ocupació municipal fou la següent: detectar aquelles persones que tenen més d’un contracte i veure si
es respecta un temps mínim d’un any a l’atur entre un contracte i l’altre. També s’han identificat els
casos en els quals els contractes són més llargs que els sis mesos preceptius. Un cop detectades les
irregularitats, s’han eliminat totes les dades que no eren rellevants i també la columna de nom i
cognoms, de manera que els casos més flagrants, als quals farem referència més endavant,
apareixeran amb el número d’empleat que els assigna l’Ajuntament, per tal de protegir l’anonimat de les
treballadores. Cal recordar que les persones que encadenen contractes de plans d’ocupació no sónen
cap cas responsables de la situació creada.
Les irregularitats detectades estan contingudes en les següents figures:
//..//

El treballador 1218 encadena 5 contractes diferents entre l’any 2012 i el 2014 sense respectar el temps
d’atur que demanen les bases.
El treballador 1403 té un únic contracte entre els anys 2016 i 2017, però d’una durada d’onze mesos,
quan la durada màxima dels plans d’ocupació hauria de ser
de sis mesos, segons les bases.
El treballador 1281 encadena 7 contractes diferents entre els anys 2016 i 2017 sense respectar en cap
cas el temps a l’atur exigit.
El treballador 1070, entre l’abril de 2016 i el gener del 2019 gairebé treballa ininterrompudament
mitjançant 6 contractes de plans ocupació.
El treballador 1275 acaba un contracte el 15 de gener del 2018, i el 9 d’agost del mateix any, sense
respectar l’any d’atur, en comença un altre que durarà gairebé 8 mesos. El treballador 1151 encadena 7
contractes diferents entre el 2017 i el 2019 sense respectar temps d’atur.
El treballador 1468, familiar directe d’una persona que es trobava a l’equip de govern municipal de la
darrera legislatura, encadena 4 contractes diferents entre el 2018 i el 2019, treballant de forma gairebé
ininterrompuda durant 12 mesos.
Aquests són només alguns exemples de les múltiples irregularitats que hem trobat.
La resta de les irregularitats detectades es troben en un annex final de 2 pàgines dins d’aquesta
mateixa proposta. D’altres irregularitats observades corresponen a l’estiu, que és quan la brigada té
més pics de feina i l'Ajuntament ha de recórrer als Plans d’ocupació per cobrir llocs de treball que
haurien de ser fixes. El que ha fet l’Ajuntament amb els Plans d’Ocupació ha estat utilitzar-los com a
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A continuació es relacionen els casos més flagrants de vulneració de les bases de contractació dels
Plans d’ocupació:
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El resultat de l’anàlisi és que hi ha 56 casos de vulneració per part de l’Ajuntament de les seves pròpies
bases de convocatòria dels diversos plans d’ocupació, alguns d’ells especialment greus. Les
irregularitats augmenten especialment a partir de l’any 2017, quan es detecta un increment molt
important d’incompliments.

ACTA DEL PLE

Font: Elaboració pròpia a partir dades facilitades per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

eina de control polític, afavorint certes persones i deixant de banda d’altres que segurament ho
necessitaven més.
Els fets aquí descrits són d’una gravetat extrema. Els plans d’ocupació en principi estaven concebuts
com un servei social més que no pas per donar resposta a les necessitats laborals de l'Ajuntament; és
per aquest motiu que estan subvencionats pel SOC, amb la finalitat de combatre l’atur de llarga durada i
facilitar la inserció laboral de les persones que s’hi inscriuen. A més, ens podem trobar davant d’un
possible frau de llei, ja que en alguns casos els plans d’ocupació s’utilitzen per cobrir places laborals de
forma precària que l’Ajuntament necessita de forma permanent, mentre es cobra la subvenció del SOC
que té una finalitat molt diferent.
Per tots aquests motius, presentem la següent
PROPOSTA D’ACORD
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant demana:

Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant:“Hi ha una pregunta
que aprofitem aquesta moció per fer-la a l’Equip de Govern (ja que està molt relacionada amb el tema
que tractem).
És cert que hi ha una denuncia a la inspecció de treball, pel fet que unes persones que treballaven al
Pla d’Ocupació han estat 5 dies no assegurades trteballant? ( dia 19 al 24 ).”
Al que contesta l'Alcalde que ell no en té cap constància.

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant: “Amb aquesta moció
d’alguna manera hem feu sentir interpel·lada per anomenar a una regidora de l’antic equip de govern
que tenia un familiar directe a diferents plans ocupacionals i ja que anomeneu amb els seus nom i
cognoms al tècnic de recursos humans anomeneu també a dita regidora.
Ni abans ni durant ni desprès dels dos mandats que la FIC ha estat a Govern ni el meu fill ni el meu
marit ni cap familiar meu han estat en un pla ocupacional, aclarit això, durant el temps que estat a
l’equip de govern he rebut a totes aquelles persones que per circumstancies de la vida han necessitat
l’ajuda d’un pla ocupacional, sense mirar el color o la ideologia política, des de votants del PP fins a
afins a la CUP i em costa que ho sabeu, perquè igualment són veïns del municipi, tant de Vandellòs
com Masboquera, Masriudoms o l’Hospitalet no hem governat ni a favor dels nostres ni en contra dels
demés quelcom poc normalitzat en política. Des de la FIC hem ajudat als que hem pogut, sempre
dintre de la més escrupolosa legalitat, ja que la FIC no tenia l’ultima paraula, és prou evident.
Els plans ocupacionals imagino que es van crear per ajudar a les persones més necessitades al
municipi o amb poca sortida laboral, l’únic problema es que no sempre s’han triat les persones més
necessitades i no sempre les que han arribat al pla ocupacional estaven tan necessitades.
I tant poc ètic trobo aquest fet com malgrat estiguis, empadronat al municipi hi haguí gent que aprofiti
ajuts i descomptes i subencions varis vivim en altre municipi.
Dit això us demanaria que si-plau feu públic qui es aquesta regidora de la que parleu, atès que som
algunes dones les som al·ludides i és natural que si ets sens interpel·lada tens el dret a defensar-te”
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3- Que es faci un estudi, amb la participació del Comitè d’empresa, per tal de determinar quins dels llocs
de treball que habitualment s’ocupen mitjançant Plans d’ocupació poden ser considerats necessitats
laborals sistèmiques i que, en conseqüència, aquests llocs passin a ser fixes mitjançant la convocatòria
dels concursos-oposició corresponents."

ACTA DEL PLE

2- Que l’Ajuntament insti els serveis jurídics a esbrinar si el tècnic de Recursos Humans, el senyor Sergi
Macip, o qualsevol altra persona, ha comès alguna irregularitat en la contractació de treballadors i
treballadores en el marc dels Plans d’ocupació municipals, i, si s’escau, que apliquin les mesures
pertinents que se’n derivin.
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1- La dimissió immediata de l’alcalde, senyor Alfons Garcia, en tant que regidor de Recursos Humans,
de tots els seus càrrecs.

La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d´ERC fa la següent explicació de vot:
“Anuncia la seva abstenció a la moció presentada, i justifiquem el sentit del vot en els següents
MOTIUS:
1. Malgrat que els fets denunciats per la CUP, cas de ser acreditats, poden revestir una especial
gravetat, no creiem que sigui la via d'una moció per la seva aprovació al Ple i, molt menys, quan es
pretén que el plenari aprovi una iniciativa que sol·licita la dimissió de l'alcalde i la depuració d'altres
responsabilitats que el grup de la CUP entén provades, jutjades i condemnades.

5. Esquerra Republicana de Catalunya no dubta que el primer interessat en la qüestió és el govern
municipal i que, en cas de que resultin acreditades les irregularitats esmentades, en exigir i, si és el cas,
assumir, les responsabilitats que pertoquin."
Per finalitzar la meva intervenció volia comentar-li a la regidora de la CUP que en l´anterior ple quan el
nostre grup va presentar la moció de les renovables, una frase del seu argumentari que consta en acta
va ser que “ cal mirar bé la documentació abans de presentar les mocions”, quan això era completament
FALS. ERC ens vam assessorar amb els tècnics d´aquest ajuntament, que ens van passar un detall
exhaustiu dels projectes eòlics presentats fins a la data i vam consultar periòdicament la Ponència de
Territori i Sostenibilitat per tenir tota la informació fins a aquell moment. Jo estic molt agraïda i així ho
vaig manifestar per l´assessorament dels tècnics de la casa que fan una molt bona feina.
Tot això ho diem perquè el vostre grup quan fa mocions ni consulta als tècnics ni s´informa a altres
organismes superiors, suposo que és per aquest menystenim continu que feu d´aquest ajuntament, i
parlo de l´Ajuntament no de l´equip de govern, us recordem que d´aquest Ajuntament tots en formem
part, VALTROS TAMBÉ. Ho diem perquè una part del vostre l´argumentari de la moció és totalment
ERRONI quan dieu “que els plans d´ocupació estan subvencionats pel SOC”, aquests plans d´ocupació
estan subvencionats al 100% per finançament municipal.
Als nostres veïns i veïnes se´ls ha d´informar amb veracitat no amb arguments erronis.”

Per la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es manifesta :Bé jo l'altre dia a les comissiones
et vaig demanar pots explicar una miqueta aquesta moció hi la teva resposta va ser llegir jo me la vaig
llegir, es el tema que ha explicat la Lidia tu estàs acusant l'equip de govern de nepotisme, a – Nosaltres
som càrrecs públics, el càrrecs públics es han de nomenar tindríeu que posar tal persona amb noms i
cognoms, no la persona que s'ha contractat però si a la persona que estàs increpa'n, per això et vaig
demanar pots explicar una miqueta mes aquesta moció i em vas despondre el que em vas respondre no
crec que sigui molt ètic, pots presentar tot el que vulguis i jo no sóc ningú per defensar a l'equip de
govern, però no les hi formes haurien de ser una miqueta mes correctes, s'implemente et demano això”
L´Alcalde fa la seva explicació argumentant: “La moció que ha presentat el Grup Municipal de la CUP
crec que s’ha elaborat a l’inrevés de qualsevol proposta normal. És a dir, primer s’han redactat les
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4. És per això que, si bé el nostre vot serà d'abstenció pels motius exposats, avancem ara i aquí, que es
sol·licitarà pels procediments establerts a l'alcaldia que demani els oportuns informes jurídics a la
secretaria/intervenció sobre els fets denunciats, sense perjudici dels que es pugui encarregar a
administracions competents superiors al respecte, i que contribueixin a esclarir si hi ha hagut o no,
pràctiques contràries a la llei en les contractacions efectuades en virtut dels plans d'ocupació.

ACTA DEL PLE

3. Com s'ha dit, els fets denunciats en la moció són prou greus i, des del nostre grup, coincidim en que
es fa necessari un examen jurídic seriós que acrediti les irregularitats denunciades, més enllà de la
idoneïtat de l'instrument i les formes en què la CUP ho ha dut a aquesta sessió plenària.
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2. No creiem que, el fet d'estar a l'oposició a dia d'avui, justifiqui peticions abrandades o la crispació i,
fins i tot, judicialització de la vida política que, sovint, alguns altres partits denuncien quan els perjudica i
fomenten quan els convé. Esquerra Republicana de Catalunya participa en les institucions i en la vida
política, com ara és en aquest Ajuntament, amb un profund sentit de responsabilitat en exercir la
representació atorgada pels vots dels veïns i veïnes de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, de manera
efectiva i eficient, sense postures de cara a la galeria i cercant el màxim benefici per la ciutadania.

propostes d’acord i després s’ha intentat fonamentar l’argumentació amb uns exemples tan mínims que
ratllen la impertinència personal, quan ho haguessin pogut fer analitzant algun cas familiarment més
proper.

Així doncs, ni favoritisme, ni control polític, com hauríeu de saber per les persones que han estat
contractades. Crec que heu fet un treball poc rigorós i poc fonamentat, que sembla que és una altra de
les pràctiques que ens proposa aquest any la vostra formació política.
Al llarg del temps de gestió dels plans d’ocupació ha calgut aplicar millores als criteris selectius, -dins
del marge de les bases-, per tal que els ajuts tinguin l’impacte social i laboral per al que han estat
creats.
Vull dir que aquest detector del polígraf de televisió populista que heu passat, no ha tingut en
consideració tot el treball que es realitza cada convocatòria per ser el més just i el més transparent.
A títol d’exemple m’agradaria ensenyar-vos totes les dades que es recaben de cada candidat que,
segurament, ni sabeu ni us importen, però que a nosaltres sí i molt: NOM I COGNOMS, EDAT,
POBLACIÓ ON RESIDEIX, NACIONALITAT, ALTA D’EMPADRONAMENT AL MUNICIPI, NOMBRE DE
MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR, NOMBRE DE MENORS A CÀRREC, INGRESSOS DEL NUCLI
FAMILIAR, PRESENTACIÓ DE LA VIDA LABORAL, MESOS EN ATUR, PLANS OCUPACIÓ
ANTERIORS, PROFESSIÓ, CARNETS DE CONDUIR DISPONIBLES, PERCENTATGE
DISCAPACITAT ACREDITADA I OBSERVACIONS.
Amb totes aquestes peticions s’elaboren 4 llistats diferents:
 Candidats que compleixen els requisits
 Candidats que incompleixen la data d’empadronament
 Candidats que incompleixen per estar en actiu o que renuncien per tenir feina
 Candidats presentats fora de termini
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Primer us vull explicar la finalitat del pla d’ocupació:
El Pla d’Ocupació ha estat una eina que han emprat diferents equips de govern, els municipals també,
per tal de fer front a la greu crisi econòmica i social que es va plantejar a l’Estat espanyol des de 2007.
En el cas de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant també fou així. Des del 2011 aquests
plans es van sistematitzar i dotar econòmicament d’una partida considerable que ha superat una mitjana
superior als 600.000 €/any si hi incloem les despeses de seguretat social. I, en aquests anys s’han
formalitzat més de 700 contractes.
Per tant, una important aposta dels equips de govern que ha encapçalat el PSC per afavorir l’estabilitat i
la cohesió social.
Òbviament, aquests plans sempre s’han ajustat a unes bases com qualsevol altre tipus de convocatòria
i els seus mecanismes de gestió sempre s’han aplicat un mecanisme de millora continua per tal de
poder contemplar totes les susceptibilitats dels col·lectius als que ens volíem adreçar.
La finalitat primera era i és, doncs, afrontar una necessitat immediata. Hem estat especialment
sensibles amb dos col·lectius: els anomenats aturats crònics o persones majors de 45-50 anys que
tenen grans dificultats per inserir-se laboralment, i que pretenem que amb el pla d’Ocupació tinguin una
oportunitat per sortir de la situació d’atur crònic en que es troben i puguin gaudir d’una possibilitat
d’insertar-se laboralment i professionalment, a més de recuperar amb el dret al treball l’autoestima i la
seva dignitat personal. L’altre col·lectiu amb els que hem estat especialment sensibles són aquelles
unitats familiars que tenen menors a càrrec, perquè entenem que atorgant feina als seus pares també
aconseguim donar major estabilitat a les estructures familiars i l’educació i la formació dels seus menors
no se n’ha de ressentir.
De la mateixa manera, s’ha fet èmfasi en demanar determinats preceptes com l’antiguitat en el padró al
municipi o un domini mínim del català i/o del castellà, per exemple.

ACTA DEL PLE

Per suposat que qualsevol decisió que pren qualsevol departament de l’Ajuntament, en soc responsable
com alcalde, més allà de la de regidor de recursos humans que no us heu molestat en esbrinar qui era
en cada moment.
Un altre aspecte que creiem que hauríeu d’intentar evitar en la presentació de futures mocions és la
fixació que teniu en alguns tècnics que, en el desenvolupament de les seves funcions, són sotmesos a
debat d’una forma tan simplista i tan poc rigorosa, quan no barruera.
Evidentment tots els processos de selecció de personal recauen sobre el Departament de Recursos
Humans, sobre els seus treballadors, tècnic i responsable polític, però això no significa que cada
vegada que es produeix un procés selectiu s’hagi de posar en qüestió la tasca desenvolupada amb
criteri i rigor pel seu personal.
També vull agrair la presentació d’aquesta moció perquè em dóna l’ oportunitat d’explicar-vos
obertament i públicament la gestió dels plans d’ocupació municipal, més allà d’alguna intervenció
miserable que heu fet en algun altre ple i a les xarxes socials.

Per últim acaba el torn de les intervencions la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP
manifestant: “Davant la negativa de l’equip de Govern, la CUP estudiarem prendre causes legals sobre
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2ona. Cal plantejar-se si una afirmació es fa amb la voluntat de contribuir a la millora de la gestió pública
o si respon a altres interessos individuals. En el moment que l’acusació es basa en elements falsos i
anàlisis parcial, podem descartar la voluntat real de millora del servei.
I la recomanació, no sigueu tan dogmàtics i no us deixeu portar per apriorismes d’un model que ha estat
molt positiu per la vertebració i cohesió social del municipi, i del que vosaltres i els vostres familiars se
n’han beneficiat.
En una frase, potser cal ser menys atrevits i ser més sensats, sereu més feliços!»

ACTA DEL PLE

Amb aquesta oferta, cada convocatòria es reben les propostes dels caps de servei de les diferents
tasques i perfils professionals que poden acollir, sota el principi de que cada lloc de treball ofert ha de
tenir un contingut propi que aporti benefici al servei i que, al mateix temps, resulti una experiència
professionalitzadora i dignificant per al seu ocupant.
En molts casos, els caps de servei estan presents en les entrevistes de treball –perquè aquesta fou una
petició que vam tenir dels representants dels treballadors-, de la mateixa manera que molts d’ells al final
del contracte emeten un informe sobre l’actitud i la capacitació dels mateixos i en algun cas, inclús es
realitza un escrit de felicitació per la responsabilitat demostrada. Per tant, es fa avaluació continua en
l’anàlisi de les peticions i en la valoració de la tasca realitzada.
De la mateixa manera, en les convocatòries es reben informes del Departament de Serveis Socials per
exposar determinades situacions de vulnerabilitat social que, s’analitzen individualment i de forma
preferent.
L’elaboració de les contractacions resultant NO és gens fàcil, atès que hi ha uns llocs de treball que
requereixen d’unes titulacions de les que disposen poques persones i, en canvi, hi ha un escreix de
persones que poden realitzar feines no qualificades. Ens referim concretament a la disposició de
carnets que permeten conduir tractors, el trenet o els camions del Departament d’Obres i Serveis o
qualificació per a treballs de paleta o forestal. En menor proporció s’ha donat la necessitat de disposar
del carnet de monitor de lleure per a realitzar activitat d’estiu a Joventut, o la capacitat de poder parlar
algun idioma a l’àrea de Turisme.
A més cada lloc de treball té la seva singularitat, perquè alguns són clarament treballs per a tres mesos i
no poden ser renovats automàticament i per aquest motiu, s’ha admès que els intervals entre contractes
puguin ser menor. En altres casos, hi ha persones que quan incompleixen s’ha extingit el contracte o
d’altres que se’ls ha prorrogat algun mes més per atendre alguna excepcionalitat del servei, o alguna
casuística individual vinculada a situacions greus de vulnerabilitat.
Una situació especialment diferent va succeir a les edicions de primavera-estiu de 2018 i 2019 on
només es van apuntar una vuitantena de persones i, per tant, es van produir moltes repeticions. És una
qüestió de conjuntura econòmica i de l’evolució favorable del mercat laboral. Perquè heu de saber que
també hi ha alguns treballadors que renuncien per que són molt proactius i troben altres feines.
També s’ha donat la circumstància de contractació a temps parcial per les particularitats del lloc ocupat
o per la necessitat de conciliació familiar de la persona treballadora.
Així doncs, sí que és possible que es produeixen situacions d’excepcionalitat, tal com s’ha explicat de
forma reiterada a determinats peticionaris del Pla d’Ocupació.
En l’any 2016 vam entrar en contacte amb el Taller Baix Camp per tal d’arribar a un conveni de
col·laboració per a que fessin una valoració de les persones que tenien alguna capacitat diferent i fer
una proposta de llocs de treball a desenvolupar, així com un assessorament i seguiment individualitzat
de cadascuna de les persones que optaven al Pla d’Ocupació i havien acreditat algun tipus de
discapacitat.
Amb el nou mandat (2019) i treballant de forma coordinada amb els departaments de Promoció
Econòmica, a través d’IDETSA, i de Recursos Humans havíem preparat una estratègia que de forma
col·laborativa amb els potencials treballadors i les empreses del municipi representades en la Taula
d’Empresaris, ens portés a incidir en els processos formatius dels treballadors en atur i la capacitat de
validar que alguns puguin gaudir d’algun tipus de contractació a les empreses locals i donar-los una
nova oportunitat per a inserir-los laboralment i, per extensió, socialment que és l’objectiu últim dels
esmentats Plans d’Ocupació, tal com us he dit al principi de la meva exposició.
I per acabar dues afirmacions i una recomanació.
1era. Hauríem de procurar parlar amb major coneixement de causa, atès que la dotació dels Plans
d’Ocupació és integrament municipal i que el Servei Català d’Ocupació no té res a veure en cap
d’aquestes contractacions.
Les afirmacions que feu en la vostra moció demostren un gran desconeixement de la realitat de les
administracions i dels seus organismes públics.

aquest tema”
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de setembre de 2020.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C's i 1 del PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l´abstenció de
quatre memres (2 de JxCaT, 1 de la FIC i 1 d'ERC) i amb el vot favorable del membre de la
CUP, ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d'acord presentada pel grup municipal de la CUP

Expedient 2501/2020. Donar compte de l'expedient de morositat del 2n trimestre de 2020

Expedient 3160/2020. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia del 22 de juliol al 21 de setembre
de 2020 (ambdós inclosos)
Favorable

Tipus
de
votació: Unanimitat/Assentimen
t

El Ple resta assabentat resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 1788/2020. Donar compte dels preus públis del servei de menjador i acollida escolar
Favorable

Tipus
de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient després de l’explicació de la Regidora Núria Ortiz:
”Estem aprovant els preus de menjador i acollida de l’Escola Valdelors. Són els mateixos preus que a
l’escola Mestral, d’aquesta manera les famílies del municipi tenen el mateix preu pel mateix servei.
Els preus son: preu fix 6’30€, preu esporàdic 6’82€; acollida 19’60€ d’octubre a maig, i els mesos de
setembre i juny de 14’70€, en el cas de l’acollida el preu és inferior als anys anteriors.
Els preus estan regulats per la Generalitat, que enguany, i després de deu anys, a permès un
increment. Per aquest motiu hi ha hagut una petita pujada, encara que els preus al nostre municipi son
inferiors al preu màxim marcat per la Generalitat.”

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

Tipus
de
votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

Expedient 3130/2020. Estudi i aprovació, si procedeix de la proposta de resolució que presenta el
grup municipal de JxCaT sobre la millora d'alguns parcs i espais públics per a infants al nostre
Municipi
Desfavorable

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

Per la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT es fa la següent presentació de la proposta
de resolució:
“Atès que portem des de l’inici del mandat fent precs als Plens per a que és canviï el paviment d’alguns
del Parcs Infantils del municipi on encara hi ha pedretes, en els quals, quan els nens i nenes cauen
molts cops és fan talls.

Per tant, proposem que els serveis tècnics de l’ajuntament, estudiïn la introducció del paviment de
cautxú o el que sigui més adequat a les àrees de joc que encara no disposen d’un paviment prou
adequat al nostre municipi .
Que un paviment transmeti una sensació de seguretat és primordial. No obstant això, hi ha altres
qüestions que cal tenir en compte com: garantir que els nous jocs siguin totalment inclusius per a tota la
infància, tenint en compte les necessitats especials de mobilitat i incorporar les solucions tècniques
adequades per millorar els espais d'ombra als parcs i zones d'esbarjo i gaudi dels infants del nostre
municipi.
Al nostre municipi, els menors capacitats diferents són els grans oblidats, és una necessitat urgent la
posta en marxa de jocs inclusius en els nostres parcs i jardins, és l’administració pública per tant el
nostre Ajuntament qui ho ha d’agarantir, amb la finalitat de promoure la seva plena integració.
Desitgem que mitjançant aquesta proposta comencin els canvis en els nostres parcs infantils: paviments
més segurs, més inclusius i amb més ombres.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords:
Primer.- Realitzar un estudi tècnic i econòmic amb la finalitat d’aconseguir la introducció del paviment de
cautxú o el que sigui més adequat a les àrees de joc que encara no disposen d’un paviment prou
adequat al nostre municipi .
Segon.- Realitzar un estudi tècnic i econòmic amb la finalitat d’aconseguir la posta en marxa de jocs
inclusius en els nostres parcs i jardins, per a poder fer una adaptació progressiva de manera que es
puguin fer accessibles per nens amb capacitats diferents i necessitats especials.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

Com sabem, el paviment de cautxú és un paviment molt interessant per a certes zones al costat de
zones pavimentades (carrers, places) però que té el gran desavantatge que en zones properes al sauló,
terra o sorra es contamina molt fàcilment, s’endureix i perd la capacitat amortidora que té.
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Atès que l’actual normativa de jocs infantils i paviments amortidors UNE1177:2009 especifica els
diversos materials que poden ser usats com a paviment de seguretat en les àrees de jocs infantils, entre
els quals hi ha el revestiment sintètic amortidor (cautxú) el sauló i la sorra. La tria del material depèn de
la zona i de l’alçada de la caiguda de l’element de joc.

ACTA DEL PLE

Els sòls de parcs infantils han de complir amb certs requisits de durabilitat i seguretat perquè les
possibles caigudes dels nens contra el paviment no es tradueixin en accidents greus.

Tercer.- Realitzar un estudi tècnic i econòmic amb la finalitat d’aconseguir incorporar les solucions
tècniques adequades per millorar els espais d'ombra als parcs i zones d'esbarjo.
Quart.- Elaborar un calendari d’adaptació dels parcs i zones de joc, amb la previsió i el compromés de
que s’executi en aquest proper semestre.
Cinquè.- Destinar una part del pressupost 2020/21 a aquest projecte per a què es pugui executar durant
aquest any

Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent explicació de vot: “El dia de
les comissions, el Sr. Alcalde en la defensa del seu vot ens va explicar d’un projecte nou que estan
estudiant als Corralets d’un parc infantil amb una pista esportiva i un aparcament, trobem que un lloc en
el que la massa veïnal es tant baixa ens hauríem d’esperar i començar com diu aquesta moció per
l’arranjament dels que ja tenim·.”
Intervé l´Alcalde comentant que la densitat de la població als Corralets no es tan baixa i recorda que
aquesta proposta va sortir a la darrera edició dels pressupostos participatius, per tant, l'obligació de
l'Ajuntament és realitzar aquesta actuació.

La Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCAT demana que es facin posant jocs inclusius, al
que contesta el Regidor Frederic Escoda que així es farà.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 28 de setembre de
2020.
El Ple de l´Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representen
la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb el vot favorable de cinc
membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d´ERC i 1 de la CUP) i amb l´abstenció del PP, ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta de resolució referenciada presentada pel grup municipal de JxCaT.

Expedient 3190/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP per a la promoció de la laïcitat al Municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de
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Pel Regidor Frederic Escoda es fa la següent explicació de vot manifestant que moltes d’aquestes
tasques ja s´han començat. Explica que actualment existeix un inventari dels parcs, que hi ha 18 parcs
repartits en tots els nuclis de població, i cadascún d’ells te l’inventari de les seves mancances i hem de
fer una previsió del seu arranjament. S’ ha fet un estudi en un parc de Vandellòs per poder-lo fer més
social. S’ està intentant de fer tot progressivament. També explica que hi ha un projecte als Corralets de
fer un parc integrat en un espai públic.

ACTA DEL PLE

Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP:Tot i que creiem que es podria
aprofundir una mica més amb el tema dels parcs infantils o espais públics per infants i la seva millora,
sobretot pel que fa a la ubicació, neteja, seguretat i el manteniment constant d’algunes instal·lacions de
jocs, algunes de les quals deixen molt de desitjar. Creiem positiva i necessària la introducció de jocs
inclusius per a infants amb capacitats diferents o amb necessitats especials als parcs infantils per no
crear cap mena de desigualtat, garantir els drets de tots i totes i fomentar la inclusió. Una eina més
perquè tota la ciutadania pugui actuar amb igualtat d’oportunitats respecte els altres. Esperem que
aquestes remodelacions que el govern va comentar que es durien a terme d’aqui a finals d’any a les
comissions d’aquest dilluns passat, i que estan dins del pressupost municipal de l’any 2020, tinguin en
compte l’opinió de les mares i pares veïnes dels nostres pobles. I es puguin atendre les seves
demandes,”

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

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

l'Infant
Desfavorable

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

Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es fa la lectura de la proposta d'acord
presentada:

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

1- Les actuacions d’aquest Ajuntament, atès que l’Estat espanyol es defineix en la seva Constitució com
a «aconfessional», respectaran en tot moment la llibertat religiosa dels seus ciutadans
2- Els actes públics oficials promoguts per aquest Ajuntament seran civils i sense connotacions
religioses. No obstant això, l’Ajuntament continuarà promocionant les festes tradicionals i culturals que
compten amb una arrel popular més enllà de la seva procedència religiosa.
3- Els actes religiosos no comptaran amb representació institucional de l’Ajuntament, ni tampoc
s'inclouran en cap programa de festes. Si algun membre de l’Ajuntament vol assistir a aquests actes, ho
farà a títol individual, sense ocupar posició de privilegi ni símbols en representació del seu càrrec (vares,
uniformes, etc.).
4- No seran considerats actes religiosos les activitats socioculturals organitzades per qualsevol religió.
Aquelles entitats que tinguin un transfons religiós, rebran la mateixa consideració i exigència per part de
l’Ajuntament que la resta d’entitats.
5- S’ha d’acabar la pràctica de les gratuïtats per l’ús d'instal·lacions municipals que està duent a terme
l’actual consistori. A partir d’aquest moment, qualsevol grup religiós que vulgui fer ús d’aquestes
instal·lacions haurà de pagar-les, i l’Ajuntament haurà de vetllar per a que se’n faci un ús correcte.
6- S’ha d’acabar amb la presència d’homes armats sense control a la processó de Setmana Santa de
Vandellòs, ja que contravé el Reglamento de Armas i suposa un exercici de violència simbòlica contra
les persones que no es consideren catòliques. No tot s’hi val en nom de la tradició. La tasca de
seguretat ciutadana d’aquest acte l’ha d’assumir plenament la Policia Local.
7- Demanem l’eliminació de la tomba que es troba a l’entrada del cementiri de Vandellòs i la reubicació
de les restes humanes corresponents en un nínxol comú, sense presència de simbologia feixista. El
cost d’aquesta proposta l’assumiran els familiars directes del difunt o, en el seu defecte, l’Ajuntament.
8- Instem l’Ajuntament per a que arribi a un acord amb el Bisbat de Tortosa per a digitalitzar tota la
documentació provinent de la parròquia de Sant Andreu de Vandellòs que es troba a l’Arxiu diocesà de
Tortosa. No pot ser que les veïnes del poble no tinguin accés directe a aquesta font de coneixement de
les nostres arrels i que restin en mans d’una entitat privada.
9- Exigim a l’Ajuntament que cobri l’IBI corresponent als béns immobles propietat de l’Església Catòlica.
No fer-ho suposa una discriminació intolerable vers el conjunt de veïns i veïnes del municipi."

Codi Validació: 5PS4C4S4M3REKQ6GEWTFCQHNE | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 46

Pensem que l’aplicació del principi de laïcitat dona ple compliment a aquest equilibri. A diferència del
laïcisme, que pretén l’eliminació del fet religiós de tot espai públic, la laïcitat té com a finalitat defensar
l’exercici de la llibertat religiosa, reconeguda en l’article 18 de la Declaració de Drets Humans de l’ONU,
i al mateix temps, assegurar-se que les actuacions de les administracions en aquest àmbit respecten el
principi d’aconfessionalitat, de manera que ni ateus ni agnòstic vegin vulnerats llurs drets.
Per tant, proposem que s’adoptin les mesures següents:

ACTA DEL PLE

“Exposició de motius:Vivim en una societat plural on conviuen diferents sensibilitats religioses. Al mateix
temps, la separació entre els poders públics i la religió és un principi bàsic en qualsevol sistema
democràtic avançat. Per tant, cal buscar l’equilibri entre el compliment d’aquest principi i el respecte a
les diferents sensibilitats vers el fet religiós (on s’hi inclouen tant les persones que tenen creences
religioses com les agnòstiques o atees), de manera que ningú és pugui sentir menystingut o ofès per les
actuacions de l’Ajuntament en aquest àmbit.

Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant:
PUNT 3/4Per quin motiu els actes religiosos no s’han d’incloure al programa de festes? Consell Parroquial rep
diferent consideració per part de l’Ajuntament ?
I fer un aclariment al punt, ara han estat festes l’Ajuntament no ha fet cap acte institucional i jo he anat a
Missa a títol individual, sense cap simbol, ni se m’ha acudit ….
PUNT 5Entenem que si no voleu fer diferències, a partir d’ara, totes les entitats hauran de pagar per l’ús
d’instal.lacions, locals, etc…?
PUNT 6Heu fet una reunió amb els caçadors per preguntar-ho. Les armes que porten els caçadors estan
carregades ?
PUNT 7Em sona a la moció que va presentar ERC el Ple passat i que va retirar per millorar-la. Ja està millorada
per presentar-la? Heu parlat amb ERC?

Dubteu de la seva responsabilitat a cas?
Exercici de violència simbòlica?? Hi ha alguna dona també entre ells.
Respecte al punt 7 quan parleu d´eliminar la tomba amb la inscripció feixista, us volem recordar que
aquest tema l´estem treballant des de fa uns mesos. Vam presentar una moció al respecte però la vam
retirar perquè com naltros fem una política seriosa, vam acordar a les Comissions que s´hauria de
consultar al Memorial Democràtic i llavors la tornaríem a presentar amb els informes corresponents.
També volem dir que en la moció en cap cas demanàvem l´eliminació de la tomba sinó l´eliminació de la
inscripció franquista i que es possés una placa commemorativa a cada cementiri dels caiguts a la
Guerra civil. Ens sembla que la vostra proposta es fugir d´estudi i sense sentit, paraules textuals del
tècnic del Memorial Democràtic quan li he explicat.
Per finalitzar en aquest tema de la tomba del cementiri de Vandellòs volem expressar la nostra
estupefacció i sorpresa quan ens assabentem del següent que ara explicaré. El Memorial Democràtic
ha demanat als Ajuntaments que s´informi dels símbols franquistes per incloure´ls al Cens de

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC fa la següent explicació de vot:
El nostre vot serà en contra i ara passarem a justificar els motius:
Respecte a aquesta moció estem molt d´acord en el segon punt de la moció. A més en una junta de
portaveus al principi de la legislatura ja vam mostrar el nostre malestar i desacord en el fet que l
´Ajuntament ens convoqués com a regidors a actes protocol·laris que fossin misses. Pensem que cal
respectar la llibertat religiosa de cadascú de nosaltres.
En el punt 3 proposeu que els programes de festes no incloguin actes religiosos, però els programes de
festes no els confecciona l´Ajuntament, es fan conjuntament amb les entitats!! Entenem que és una
proposta del tot invasiva.
Per aquest motiu de respecte a la llibertat religiosa, i la llibertat individual en definitiva que a més tant
promulgueu en aquesta moció no entenem i des d´ERC estem en total desacord en el punt 6. Això es
respectar la llibertat religiosa? Pensem que no som ningú per dir que s´ha d´acabar amb la presència
que valtros anomeneu com a homes armats, primer dir que a Vandellòs no hi ha homes armats, el terme
“armats” és la denominació més generalitzada a Catalunya i al País Valencià per designar els homes
vestits de soldats romans que surten a desfilar a les processons de Setmana Santa en representació
dels soldats que custodiaven Jesús. I això a Vandellòs no ho tenim. A Vandellòs aquests homes, no
armats, com ja he explicat, són caçadors de Vandellòs que es presten voluntàriament sempre amb les
escopetes descarregades i el canó de l´escopeta sempre mirant a terra i l´escopeta oberta evidentment.
Volia preguntar-te a què es referiu quan parleu de la presència d´aquests homes sense control??
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I torno a preguntar tot això perquè a les Comissions Informatives que en teoría són per informar i
convencer als altres grups de la moció que es proposa, no vas explicar res i et vas limitar a apuntar les
preguntes, no a respondre o explicar.
Si tots ho fem així no caldrien les comissions, llegint el que posa als documents ja en tindriem prou no?.
La riquesa és el debat polític i poder arribar a acords. Però bé deu ser la dinàmica d’ara, no fer debat
intern i si fer-ho davant de la tele o per mitjans de comunicació.

ACTA DEL PLE

PUNT 8- Está bé poder tenir tota la documentació digitalitzada, i s’arribi a un acord.

El Regidor Frederic Escoda, explica que tothom que te un arma està obligat a presentar-la, s´ha de
tenir llicència d’arma que és diferent a la llicència de caça. Parla que els caçadors porten les armes
descarregades, crec que és una mica de mal gust que després de tant de temps ara es tregui aquest
tema.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis a les persones del 28 de setembre de
2020.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable d´onze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 d'ERC i 1 del
PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment la componen, amb
l’abstenció del grup municipal de la FIC i amb el vot favorable del membre del grup municipal de la CUP,
ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d'acord referenciada presentada pel grup municipal de la CUP.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Expedient 3173/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el
grup municipal de la CUP per fomentar la participació dels veïns i veïnes del municipi en la
transició energètica
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

Per últim tanca el debat la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant:Es evident
que a títol personal hi podem anar i no per ser regidor tenir llocs privilegiats. Qui mira que les armes
estiguin carregades
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L´Alcalde fa la següent explicació de vot: “Estem totalment d’acord amb el preàmbul de la moció en
tant que aboga per la defensa de la llibertat religiosa, així com la diferència entre laïcitat i laïcisme.
Quan al text objecte de l’acord ens sembla que ningú pot dir que no es respecti la llibertat religiosa dels
ciutadans del nostre municipi i que es respectin i promocionin les festes tradicionals i culturals amb una
forta arrelament popular.
Nosaltres estem per la llibertat i la tolerància religiosa i que cadascú ho interpreti i actuï en
conseqüència.

ACTA DEL PLE

Simbologia Franquista. Per què dic sorpresa? Perquè el nostre Ajuntament comunica al Memorial
Democràtic que no existeix cap element franquista en el nostre municipi. En l´informe fet per part del
nostre Ajuntament hi ha 2 elements:
la inscripció de la tomba del cementiri de Vandellòs la qual cita “màrtir caído por Dios y por la patria”, en
l´informe argumenten que és una frase habitual de la inscripció. Clar que és habitual del context d
´aquella època, era un ELOGI al règim franquista. Més clar, impossible.
I en segon lloc: el carrer César Gimeno de l´Hospitalet. En l´informe afirmen que en l´època democràtica
es va retirar el terme General i es va deixar només el nom per evitar la connotació franquista.
Des d´ERC entenem que això no treu que el nostre municipi li dedica un carrer a un General Franquista,
fent això no ho estem significant sinó blanquejant.
I que l´equip de govern, un govern PSC que es diu progressista que votés per unanimitat enviar aquest
informe al Memorial Democràtic ens sembla del tot incongruent.
també voldríem dir que encara que l´Ajuntament hagi enviat aquest informe no exclou que el Memorial
Democràtic en faci un altre amb un resultat diferent. Els tècnics del Memorial ens vindran a fer una visita
abans d´acabar l´any i ja emetran l´informe corresponent.
I per finalitzar en el punt 8 respecte al que afirmeu que la documentació de la parròquia de Vandellòs es
troba a l’Arxiu diocesà de Tortosa, nosaltres ens hem informat i no és cert la documentació de la
parròquia de Vandellòs està a Vandellòs i la de la parròquia de l´Hospitalet està a l´Hospitalet

A favor: 1, En contra: 7,
Abstencions: 5, Absents: 0

Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es fa la lectura de la proposta d'acord
presentada:
"Exposició de motius

En aquest sentit, considerem bàsiques la implementació de dues mesures concretes que ja s’estan
duent a terme en diversos municipis: La creació d'instal·lacions d'autoconsum col·lectiu en qualsevol de
les seves modalitats a l'empara del RD 244/2019, ja que s'introdueixen nombrosos canvis que
incentiven la producció d'energia solar. Aquestes instal·lacions pot ser públiques, privades o mixtes sota
la fórmula jurídica més apropiada. Nosaltres apostem per un model de cooperativa energètica
combinada amb l’establiment de mesures tècniques i fiscals per tal de promocionar les instal·lacions
renovables d’autoconsum.
En relació a la creació d’una cooperativa energètica aquesta hauria de tenir les següents
característiques:
•

Dedicar-se a la instal·lació de petits projectes d’energies renovables per a la producció elèctrica
a partir d’aerogeneradors i plaques fotovoltaiques, situats sobre equipaments o sòls urbans
municipals.

•

Ser participada per veïns i veïnes del municipi en funció de les possibilitats de cadascú i
mitjançant quotes proporcionals en funció de cada demanda individual de tal manera que ningú
podria participar més enllà de les seves necessitats energètiques.

•

Les tasques que hauria de dur a terme l’Ajuntament son la realització dels estudis previs sobre
recursos energètics, l’inventari d’equipaments i sòls urbans municipals disponibles, l’adequació
a normativa i urbanística corresponent, i la participació en la cooperativa com un soci més.

En relació a l’establiment de mesures tècniques i fiscals per tal de promocionar les instal·lacions
renovables d’autoconsum, aquestes haurien de:
•

Adaptar la normativa urbanística per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i
aerogeneradors per a autoconsum a les teulades dels habitatges.

•

Establir incentius fiscals per a la instal·lació de projectes renovables d’autoconsum (plaques
fotovoltaiques, plaques tèrmiques, aerogeneradors, biomassa), com per exemple la bonificació
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Malgrat tot, al Ple del 13 de febrer de 2020 vam aconseguir aprovar la instal·lació d’aerogeneradors i
plaques fotovoltaiques municipals per tal d’esdevenir un Ajuntament autosuficient elèctricament i deixar
de pagar rebut elèctric. Seguint en aquesta línia, creiem necessari l’aprovació d’una sèrie de mesures
per incentivar que el conjunt de la ciutadania i el teixit econòmic del municipi sigui el veritable
protagonista de la transició energètica al nostre municipi, facilitant la implementació de petites
instal·lacions d’energies renovables, principalment eòlica i solar fotovoltaica, però també solar tèrmica i
biomassa, amb el mateix objectiu: assolir l’autosuficiència energètica i deixar de pagar rebuts. Cada
euro estalviat en la factura energètica és un euro que reverteix directament a les arques tant municipals
com privades i a més és un estalvi persistent i indefinit en el temps.

ACTA DEL PLE

Malauradament, l’equip de Govern municipal (PSC i C’s) ha votat sistemàticament i incomprensiblement
en contra de la majoria d’aquestes propostes de present i de futur (Canvi en el contracte de
subministrament d’electricitat a comercialitzadora d’energia renovable i socialment responsable;
Realització d’un estudi d’avaluació del potencial de les energies renovables per al seu aprofitament
energètic per part de veïns i veïnes, empreses del municipi i Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant; Creació del Servei d’atenció veïnal sobre les factures d’electricitat i gas, Creació d’un Operador
Energètic Municipal).

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

Fer una transició energètica neta, justa i democràtica és una de les prioritats de l’Assemblea Local de la
CUP Vandellòs-Hospitalet. Durant el primer any de legislatura hem traslladat al Ple municipal cinc
propostes per tal de facilitar la implicació de l’Ajuntament i del conjunt de veïnes i empreses del municipi
en aquesta transició energètica. L'objectiu a mig termini ha de ser l'autosuficiència energètica mitjançant
les energies renovables. Ha de ser un procés gradual però irreversible, tant a nivell municipal com a
nivell particular. Son un conjunt de mesures senzilles, fàcils d’implementar, i que diversos municipis ja
han començat a impulsar.

d’un percentatge de l’IBI durant un període de temps determinat.

•

Adaptar el model d’ordenança d’autoconsum elaborat pel grup de treball d’Administracions
Locals de la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya i promoguda per l’Institut
Català
d'Energia
(ICAEN)
(http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/autoconsumfotovoltaic/), per dur a terme aquest conjunt de mesures tècniques i fiscals.

Aquest model d’ordenança ja ha estat adaptat en 48 municipis catalans, i ha de ser una de les eines per
regulació en l’àmbit municipal la promoció i incentivació de la implantació d’instal·lacions d’autoconsum
amb energies renovables.
La transició energètica cap a un model sostenible és, més enllà d'una mesura necessària, una veritable
aposta de futur. Per aquest motiu creiem que més enllà d’aquestes mesures proposades aquí, cal crear
una taula municipal per a la transició energètica en que participi tot el teixit polític, social i econòmic del
municipi per avançar de forma unida i coordinada cap a l'autosuficiència energètica.
Aquesta proposta d’acord, juntament amb l'anteriorment aprovada per aquest ple, ha de ser la primera
pedra cap a aquesta transició energètica al nostre municipi.

1. En el termini màxim de tres mesos impulsar la constitució d'una entitat jurídica d’àmbit
municipal pionera a la nostra demarcació, encarregada d'implementar la instal·lació de petites
centrals elèctriques renovables en equipaments i sòl urbà municipal que, com a mínim
consideri:
a. La instal·lació de petits projectes d’energies renovables per a la producció elèctrica a partir
d’aerogeneradors i plaques fotovoltaiques, situats sobre equipaments o sòls urbans municipals.
b. Ser participada per veïns i veïnes del municipi en funció de les possibilitats de cadascú i
mitjançant quotes proporcionals en funció de cada demanda individual de tal manera que ningú
podria participar més enllà de les seves necessitats energètiques.
c. Les tasques que hauria de dur a terme l’Ajuntament son la realització dels estudis previs sobre
recursos energètics, l’inventari d’equipaments i sòls urbans municipals disponibles, l’adequació
normativa i urbanística corresponent, i la participar de l’entitat jurídica com un soci més.

2. En el termini màxim de tres mesos aprovar una ordenança municipal per a la promoció de les
instal·lacions d autoconsum
́
amb energia renovable que, com a mínim consideri:
a. Adaptar el model d’ordenança d’autoconsum elaborat pel grup de treball d’Administracions
Locals de la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya i promoguda per l’Institut
Català d'Energia
b. Adaptar la normativa urbanística per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i
aerogeneradors per a autoconsum a les teulades dels habitatges.
c. Establir incentius fiscals per a la instal·lació de projectes renovables d’autoconsum (plaques
fotovoltaiques, plaques tèrmiques, aerogeneradors, biomassa), com per exemple la bonificació
d’un percentatge de l’IBI durant un període de temps determinat.

3. En el termini màxim de tres mesos crear una taula municipal per a la transició energètica en
que participi tot el teixit polític, social i econòmic del municipi per avançar de forma unida i
coordinada cap a l'autosuficiència energètica.
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El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:

ACTA DEL PLE

PROPOSTA D’ACORD

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

Per tots aquests motius, presentem la següent

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant:» El punt 1 es podria
aprovar.
El punt 2 el veig difícil, fer una ordenança municipal tan complexa només en 3 mesos ho veig complicat
El punt 3, crec que primer s'hauria d'informar molt bé a la població i després convidar-los a participarhi.

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant:

La Llei 16/2017 del canvi climàtic, aprovada per un ampli consens en el Parlament de Catalunya,
dissenya el camí cap a un nou model energètic 100% renovable al 2050 i on els ciutadans tenen un
paper central.
La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2 que els ens locals són
corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i, paral·lelament, afirma, a l’article 19, la
necessitat d’adoptar mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir
d’energies renovables.
Un mecanisme és l’aprovació d’una ordenança municipal que incentivi la implantació de les
instal·lacions d’autoconsum amb energies renovables. Per tant molt d´acord en el punt 2 però no tant en
el punt 1. Per això la nostra abstenció.

La Regidora Ma José Gómez fa la següent explicació de vot: «Nosaltres compartim l’objectiu però no
la forma d’executar-lo. La transició energètica justa, neta i democràtica ha estat una prioritat per l’equip
de govern i encara ho és.
De fet, ja hem explicat moltes vegades que l’any 2016 l’equip de govern va elaborar un pla director
d’estalvi i eficiència energètica que ens ha marcat la política energètica a desenvolupar en el transcurs
dels anys a través de la implementació ordenada, programada i viable d’una sèrie de mesures.
En aquest sentit, en quant a la viabilitat, aquest argumentari reiterat que sempre feu a les mocions
d’intentar assolir l’autosuficiència energètica, és a dir, generar energia per després desconnectar-se de
la xarxa i deixar de pagar el rebut, és inviable econòmicament perquè calen sistemes
d’emmagatzematge per garantir la continuïtat del subministrament i no patir talls. Avui per avui aquests
sistemes són molt cars i per tant són una utopia. A veure si trobeu un exemple real d’algun ciutadà,
empresa o organització que estant a prop de la xarxa elèctrica s’hagi pogut desconnectar.
En quant algunes propostes que esmenteu, algunes ja estan executades i d’altres ja estan en curs. Per
exemple:
-Realitzar un estudi dels recursos energètics renovables: El pla director ja contempla aquest anàlisi.
-Instal·lacions en equipaments municipals o sòls urbans municipals de projectes d’energies renovables:
Ja vam anunciar en l’anterior ple, inclús van dotar de pressupost, la instal·lació d’una planta fotovoltaica
en modalitat d’autoconsum instantani col·lectiu compartit en dos equipaments municipals per compartir
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És necessari posar en marxa mesures que permetin lluitar contra el canvi climàtic i afrontar la transició
energètica, que suposa un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que
exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part
de la ciutadania.

ACTA DEL PLE

Respecte al segon punt de l´aprovació d´una ordenança municipal ens sembla molt correcte, a més
ERC també hi estàvem treballant per a proper plens.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

« El nostre grup s´abstindrà en aquesta moció:La moció vol fomentar la participació dels nostres veïns
en la transició energètica i la vostra proposta, o el que nosaltres entenem és que l´Ajuntament ha de ser
l´encarregat de constituir una empresa encarregada d´implementar la instal.lació de renovables però
que serà com una cooperativa, és a dir participada pels veïns.És a dir, es convertiria en una empresa
privada participada per l´ajuntament??? No ho veiem gens clar.

la generació amb tots els equipaments municipals ubicats en un radi de 500m.
-Parleu d’incentius fiscals, ja existeixen incentius fiscals molt més motivadors que una bonificació en
l’IBI. De fet, hi ha ajuts econòmics directes, és a dir subvencions que estan dirigides als ciutadans i a les
empreses fer fomentar projectes en energies renovables i en eficiència energètica.
A més amés hi ha més projectes desenvolupats que contribueixen a aquesta transició energètica com
és la instal·lació d’una caldera de biomassa a Vandellòs per crear una xarxa de calor en edificis
municipals: l’ajuntament, el CAP i el Centre de Dia; l’enllumenat públic amb LEDS i els pavellons; i les
electrobenzineres.
I en quant a la resta de propostes que feu, anirem avançant però de forma ordenada i programada
seguint el pla director”

Primer.- Desestimar la proposta d'acord referenciada presentada pel grup municipal de la CUP.
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant:JxC i ERC us
volem demanar que s’inclogui al Ple aquesta moció en caràcter urgent i extraordinari.
La moció és per rebutjar la decisió que aquest dilluns va fer el Tribunal Suprem d`inhabilitar el MHP de
la Generalitat el Sr. Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament mitjançant els nostres vots.
Dilluns va ser quan van passar els fets i quan es van fer les C Informatives, per tant tots els punts ja
estaven tancats, allí vàrem demanar poder incloure aquesta nova moció al Ple i la Secretària ens va dir
molt amablement com ho haviem de fer, per això ara us demanem que es posi a votació la seva
inclusió.
Si s’aprova ara la Laia i Esmeralda llegirant els punts de la moció.
M gràcies!
Prèvia declaració d`urgència, atès el que disposa l’article 91-4 del Decret 2568/1986, de 28 de
novembre , pel que s'aprova el Reglament d'organització , funcionament i règim jurídic de les Entitats
locals es sotmet a votació el caràcter urgent de la moció presentada per JxCAT i ERC i es aprovada la
seva inclusió a l’ordre del dia pel vot a favor de dotze membres assistents (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de
la FIC, 1 d’ERC , 1 de la CUP i 1 de C`s) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que
legalment la componen i amb el vot en contra del membre del PP.
Estudi i aprovació, si procedeix de la moció que presenten els grups municipals de JxCaT i ERC
de rebuig a la decisió del Tribunal suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de
Catalunya
Primer que tot, moltes gràcies a tots els grups per aceptar la moció.
Vist el contingut de la Moció que litarlament estableix:“L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
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El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representen
la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l'abstenció de cinc membres
(2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 del PP) i amb el vot favorable del membre de la CUP, ACORDA:

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant:«Davant la negativa de
l’equip de Govern a impulsar aquest conjunt de mesures per al foment de la participació dels veïns i
veïnes del municipi en la transició energètica, la CUP, igual com fem amb el Servei d’Assistència Veïnal
de factures de llum i gas, assumim aquesta responsabilitat i amb els diners que rebem com a regidora, i
que ja vam dir en campanya que el posem a disposició de projectes socials, iniciarem un seguit
d’accions per impulsar entre els veïns i veïnes del municipi la participació en projectes d’energies
renovables, ja sigui d’autoconsum o comunitaris.Properament realitzarem una assemblea informativa
per explicar aquestes iniciatives”

l’Infant rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de
la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya
mitjançant els nostres vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa
per damunt de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que vulnera de
forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig
a la sentència de forma conjunta.
Els regidors i regidores d’aquest Ajuntament volem MANIFESTAR que:
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que garanteixi la
separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest ordre social.

5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president de la
Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats en la
llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la
instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així
mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos
per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i
dels exiliats i el dret d’autodeterminació.
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, escollits
democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem créixer com a país i,
malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.
7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de cada poble i
cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el suport majoritari de la població
que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El
nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu
demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és
l’independentisme català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la
democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions.”

Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant:
El nostre vot és favorable en aquesta proposta que té per finalitat denunciar la destitució del president
de la Generalitat, Quim Torra, en una mostra més que el vot dels catalans i catalanes no té cap validesa
davant la concepció franquista d’Espanya que impregna totes les institucions judicials polítiques i
militars de l’Estat espanyol.
La seva impunitat és tal, que un tribunal electoral, on no hi ha cap jutge i que té rang inferior a la
Generalitat de Catalunya, es veu capacitat per modificar la voluntat popular expressada en les urnes i
destituir el president Torra, sense expressar en cap moment de quin delicte se l’acusa, ja que com bé ha
demostrat el catedràtic en Dret Constitucional, Javier Pérez Royo, no es pot aplicar el delicte de
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4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a l’estat i a tota
la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una
justícia que no faci política. En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.

ACTA DEL PLE

3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua, la nostra
cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat espanyol. Som un poble que
sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens
respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers
anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al
Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu
desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per defensar, de forma
legítima, la República Catalana.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les persones sense
discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i ideològiques... El
Dret d’Expressió és un d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de
cap de les maneres.

desobediència en aquest cas.
La vergonya és tan gran que el «Gobierno más progresista de la historia» ni tan sols s’ha atrevit a
publicar la resolució de destitució al BOE, en previsió que els tribunals europeus posin l’Estat espanyol
un altre cop al seu lloc i com el que és: la vergonya d’Europa i una claveguera immunda.
Ara bé, precisament, avui, dia 1 d’octubre, la solidaritat antirepressiva no ens pot fer oblidar que el
govern Torra ha estat col·laborador necessari en aquesta repressió. «Apreteu, apreteu», ens van dir. El
que no ens van dir és que ells mateixos ens enviarien els Mossos, en unes actuacions que van igualar
en violència policial les de l’! d’octubre del 2017, i que després, ells mateixos farien d’acusació particular
contra les detingudes, arribant en alguns casos a demanar penes més altes que les de Fiscalia.

“EL 19 DE NOVEMBRE DEL 2019 el president Torra va declarar davant d'un jutge. On les seves
paraules van ser:
“Sí, desobedecí la orden de la Junta Electoral.”
LA SOCIETAT CATALANA NO INDEPENDENTISTA NO Entén AQUEST embolic que s'està crean, ja
que el mateix Torra va assumir la seva responsabilitat. És més fent aquestes accions l'esteu
desacreditant.
Vull esmentar que la Generalitat de Catalunya ens representa a tots, tant dels que esteu a favor, com
els que estem en contra de la independència, com dels que no es volen postula cap a cap direcció, en
poques paraules la generalitat ens representar a TOTS. Desgraciadament el que estem veien és que
només representa a un grup deixant a dos sense veu.
Per tancar, s'ha d'arribar a entendre que la generalitat és un òrgan institucional i que no té color polític”

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant:
“Es abismal la diferencia entre unes sentències i unes altres. És un delicte posar una pancarta i
inhabilitar el president de la Generalitat, però no obstant arruïnar la vida a moltes famílies no ho és, això
segons la sentència de la sortida a borsa de Bankia. A més la sentència es dictada pel tribunal suprem
que ja fa més
de dos anys que esta en funcions per l’acabament del mandat de molts dels seus membres.”

El Regidor Tomas Diaz pel grup municipal de C’s manifestant: Que el seu vot serà que no, estamos en
un país democràtico, porque creemos en los jueces, el Sr. Torra no ha cumplido con el bien de todos los
ciudadanos que vivimos en Catalunya, él ha incumplido la ley, por lo tanto es una pena que por esto
haya tenido que ser inhabilitado y sobre todo respetar la decisión de los jueces.
Intervé l’alcalde manifestant: Entenem en la tramitació d’aquesta moció, altrament no estem d´acord
amb el seu contingut.
Per la Regidora Assumpció Castellví es torna a intervenir manifestant:
Aquesta moció és una conseqüència més de l’1 d’Octubre i de la repressió que els catalans/es estem

ACTA DEL PLE

La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es fa la següent explicació de vot:
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Tampoc entenem la línia que han establert JuntsXCat i ERC entre represaliades i detingudes de primera
i de segona, en funció si són alts càrrecs de llurs partits o no. La solidaritat no hauria de tenir límits. Avui
es compleixen 3 anys d’una bella gesta, on el poble organitzat va derrotar la barbàrie d’un estat criminal
disposat a tot. El referèndum va ser possible gràcies a la solidaritat, a l’amor, al coratge i a la generositat
sense límits de milers i milers de persones anònimes. Deixem de banda els tacticismes, deixem de
banda els càlculs electorals i tornem a confiar en el poble, que mai falla.”

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

Tampoc s’entén el col·laboracionisme i el messellisme del govern català format per JuntsXCat i ERC.
Ells sí que han publicat la resolució de destitució del president Torra al DOGC, fins i tot sense esperar el
resultat del recurs que el mateix president Torra ha presentat contra la seva destitució.

Poden inhabilitar, prohibir, multar o empresonar, però no poden engabiar idees. Avui més que mai ens
reafirmem en la nostra lluita per la llibertat del nostre país, per la independència de Catalunya com
l’única manera definitiva d’acabar amb la repressió d’un Estat perdut, ferit, antiquat i demofòbic.
Volem la independència per construir un país millor, on no s’empresonin demòcrates per posar urnes o
s’inhabilitin presidents per defensar la llibertat.
Mai podran inhabilitar les idees, les ànsies de justícia i llibertat d’un poble que vol poder decidir
lliurement quin és el seu futur.
Per finalitzar voldria dir: Avui és 1 d´Octubre. Ni Oblit ni perdó. L´1 d´Octubre vam defensar la
democràcia i vam guanyar. I ho tornarem a fer. Tornarem a vèncer.”
Per l’Alcalde es fa la següent explicació de vot:Nosaltres estem d’acord, com no pot ser d’una altra
manera, amb la tramitació de la moció perquè entenem el context de la situació en la que es troba
immersa Catalunya des de fa massa anys.
Tanmateix, no podem ratificar-la atès que no compartim bona part del contingut de la moció que ha
redactat l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

El dilluns vam viure un nou atac directe i sense precedents a la principal institució del país i a la figura
del Molt Honorable President Quim Torra. S’aparta amb total impunitat un president de la Generalitat
escollit democràticament per haver exercit la llibertat d’expressió. És un fet molt greu, que se suma a un
llarg historial repressiu d’un estat que persegueix la democràcia i els defensors del dret
d’autodeterminació i la independència. És un escàndol, i a més, és una absoluta temeritat decapitar un
Govern, reduint així el seu marge de gestió, enmig d’una pandèmia com la que estem vivint.
La figura del president ha quedat vacant. L’Estat espanyol vol decidir qui dirigeix les institucions
catalanes, perquè a les urnes no ho pot fer. Però el President de Catalunya el tria el Parlament d’aquest
país, després de rebre el mandat democràtic de la ciutadania. I per això el nostre Govern de la
Generalitat continuarà treballant per la ciutadania però ho farà sense president com a denúncia a la
repressió.
Així es preservarà l’honor i la legitimitat d’aquesta figura que l’Estat vol controlar
Front la judicialització, més política i més democràcia. Per això ERC s´ha conjurat JxCat per assegurar
un Govern fort per pilotar el país durant aquest període forçat per la justícia espanyola des del consens,
la responsabilitat, la solidaritat antirepressiva i la voluntat de servei a la ciutadania.
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També Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC:
Agrair als companys que heu votat a favor de la urgència de la presentació de la moció
DEFENSA DE LA MOCIÓ INHABILITACIÓ

ACTA DEL PLE

vivint.
La moció l’hem fet per deixar palès el nostre rebuig a la decisió que aquest dilluns passat va fer el
Tribunal Suprem d`inhabilitar el MHP de la Generalitat Quim Torra, escollit democràticament pel
Parlament mitjançant els nostres vots.
És el poble de Catalunya qui, a través de les seves institucions polítiques, ha de determinar com i qui
governa al conjunt de catalanes i catalans. No podem permetre que un requeriment d’un organisme com
la Junta Electoral Central serveixi per destituir i inhabilitar políticament al President de la Generalitat de
Catalunya. I menys per una pancarta que expressa la defensa de les llibertats individuals i col•lectives i
de la democràcia.
Cap institució pot ser inhabilitada per reclamar la llibertat i la democracia.
Ara, més que mai, és el moment de la unitat, cívica, social i política, del compromís amb la llibertat i de
la defensa dels drets fonamentals de tota societat: la democràcia, el pluralisme i la llibertat d’expressió.
Perquè només amb aquests drets podrem esdevenir com a poble, i preservar la nostra dignitat.
Aprofitant la relació que té amb la moció, JxC volem recordar el dia en què estem, 1 d’octubre.
Avui fa tres anys estavem celebrant un referèndum, vam posar urnes per a que tots els ciutadans/es
democràticament poguéssin decidir el seu futur polític, votant.
Tothom recorda què va passar, d’una manera o d’un altra però el recorda, tothom té viu el seu 1
d’Octubre, (perquè cadascú el va viure diferent), això ens mereix un gran respecte i per aquest motiu el
volem fer present ara al PLE.
L’1-Octubre va ser l’exemple més gran d'autoorganització de la ciutadania, a nivell mundial, va ser la
revelació pública de la cara més violenta de l'Estat español, va ser un gest de dignitat col·lectiva
colossal, en la qual, milers i milers de catalans/es hi vàrem participar.
L’ 1 d’Octubre del 2017 Catalunya va iniciar un camí, aquesta data va marcar un abans i un després de
la historia de Catalunya, perquè vàrem votar i el resultat d’aquesta votació continua vigent.
I, per descomptat.
#Seguim per a què tard o aviat puguem fer efectiu el seu mandat.”

Altra cosa hagués estat poder ratificar el manifest municipalista que va elaborar l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) que fa un major èmfasi en la defensa de les institucions catalanes i del paper del
municipalisme en aquest moment.
L’Ajuntament Ple amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C’s i 1 del PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb el vot favorable
de cinc membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d’ERC i 1 de la CUP), ACORDA:
Primer.- Desestimar la moció referenciada presentada pels grups municipals de JxCaT i ERC.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT:

1.-Davant la necessitat de tenir persones cuidadores qualificades, tant al Centre de Dia com a la
Residència i serveis d’atenció a domicili, l'equip de govern, i en concret la Regidoria de Salut i Benestar
Social, s'ha plantejat que a IDETSA es faci una formació d'atenció sociosanitària a persones depenents
en institucions?
Al que contesta la Regidora de Benestar social:
Des de que vam entrar a “la nova normalitat”, una vegada a la setmana ens reunim, o intentem reunirnos amb la directora i la infermera del centre de dia i de la residència.
Serà casualitat o no, justament fa 15 dies ens van fer arribar que havien detectat que tot i que al nostre
Institut té un Cicle Mitjà d’Atenció a les persones en situació de dependència, aquests estudiants
utilitzen aquest cicle com a trampolí per fer un cicle superior, i no per accedir al mon laboral.
D’això es deriva un problema, la falta de professionalitat dels cuidadors, sobretot en domicilis
particulars.
En el cas dels treballadors dels centres ens consta que se’ls hi fa sovint xerrades de formació.
El que vam parlar és d’ aconseguir una borsa de professionals acreditats.
Es faria una formació professional a través d’Idetsa (ja ho havia començat a parlar), on s’obtendria un
certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, i ens
ajudaria per una banda a trobar cuidadors pels centres, i per l’altra per disposar de professionals
acreditats pels domicilis particulars.
Des de la regidoria de benestar s’han començat a mirar aquesta formació, que en principi seria de 450
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En primer lloc es formulen les preguntes presentades abans del Ple per escrit.

ACTA DEL PLE

C) PRECS I PREGUNTES

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

No hi ha assumptes

h, 370 lectives i 80 en pràctiques.
Però sí, certament aquesta necessitat hi és. I així ens l’han fet arribar.

2.-L’equip de govern ha fet alguna reclamació a Renfe, o sap, perquè el tren d’alta velocitat promès que
sortia a les 6:50h de l’Estació d’Hospitalet amb destinació BCN i parada al Camp de Tarragona, ja no
l’han posat més des de l’estat d’alarma ?
Al que contesta l’Alcalde que aquest tren d’alta velocitat fou suprimit arran de la pandèmia i com la
resta de serveis s’estan reimplantant progressivament com es fa en altres línies. També va sortir en
premsa l’escàs ús que es feia d’aquest tren, Aquest era un tren Avant que sortia de Tortosa amb parada
a l’Aldea, l’Hospitalet de l’Infant, Cambrils, Camp de Tarragona i després ja anava directe cap a
Barcelona. S’han fent gestions a la Subdelegació de Govern i esmenten que no s’ha suprimit
definitivament però no hi ha una data prevista per reiniciar-lo. Tenir en compte que aquesta petició
també l’estan realitzat a les Terres de l’Ebre

4.-Quina és la nova normativa prevista, que té l’Ajuntament per tenir accés a la Cova del Llop Marí ?
Al que contesta la Regidora Ma José Gómez
Nosaltres compartim l’objectiu però no la forma d’executar-lo. La transició energètica justa, neta i
democràtica ha estat una prioritat per l’equip de govern i encara ho és.
De fet, ja hem explicat moltes vegades que l’any 2016 l’equip de govern va elaborar un pla director
d’estalvi i eficiència energètica que ens ha marcat la política energètica a desenvolupar en el transcurs
dels anys a través de la implementació ordenada, programada i viable d’una sèrie de mesures.
En aquest sentit, en quant a la viabilitat, aquest argumentari reiterat que sempre feu a les mocions
d’intentar assolir l’autosuficiència energètica, és a dir, generar energia per després desconnectar-se de
la xarxa i deixar de pagar el rebut, és inviable econòmicament perquè calen sistemes
d’emmagatzematge per garantir la continuïtat del subministrament i no patir talls. Avui per avui aquests
sistemes són molt cars i per tant són una utopia. A veure si trobeu un exemple real d’algun ciutadà,
empresa o organització que estant a prop de la xarxa elèctrica s’hagi pogut desconnectar.
En quant algunes propostes que esmenteu, algunes ja estan executades i d’altres ja estan en curs. Per
exemple:
-Realitzar un estudi dels recursos energètics renovables: El pla director ja contempla aquest anàlisi.
-Instal·lacions en equipaments municipals o sòls urbans municipals de projectes d’energies renovables:
Ja vam anunciar en l’anterior ple, inclús van dotar de pressupost, la instal·lació d’una planta fotovoltaica
en modalitat d’autoconsum instantani col·lectiu compartit en dos equipaments municipals per compartir
la generació amb tots els equipaments municipals ubicats en un radi de 500m.
-Parleu d’incentius fiscals, ja existeixen incentius fiscals molt més motivadors que una bonificació en
l’IBI. De fet, hi ha ajuts econòmics directes, és a dir subvencions que estan dirigides als ciutadans i a les
empreses fer fomentar projectes en energies renovables i en eficiència energètica.
A més amés hi ha més projectes desenvolupats que contribueixen a aquesta transició energètica com
és la instal·lació d’una caldera de biomassa a Vandellòs per crear una xarxa de calor en edificis
municipals: l’ajuntament, el CAP i el Centre de Dia; l’enllumenat públic amb LEDS i els pavellons; i les
electrobenzineres.
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Per un altra banda l’Ajuntament també ha contactat amb Adif Patrimoni per aconseguir l’arrendament
de l’antiga estació del diposit i del moll d’atracament per a conservar-los i poder actuar. Mentre no es
tingui aquest contracte d’arrendament signat no podem fer cap actuació.
Finalment l’Ajuntament també ha encarregat a l’enginyer Juli Capella la redacció del projecte executiu
de la futura via verda.

ACTA DEL PLE

Al que constesta l’Alcalde que hi ha tres processos en marxa, en primer lloc Adif Infraestructures ha
licitat la redacció del projecte de desmuntatge de la via fèrria de Vandellòs i l’Hospitalet amb un
pressupost de 555.000€ amb un termini d’execució d’11 mesos i aquests tècnics ja s’han posat en
contacte amb el serveis tècnic municipal.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

3.-La via Verda, en quina data és previst iniciar les “obres”

I en quant a la resta de propostes que feu, anirem avançant però de forma ordenada i programada
seguint el pla director.
Per la Regidora Laia Martorell del grup municipal de JxCat:
1- Preguem es doni una informació més clara i detallada als restauradors i comerciants sobre com han
de gestionar la targeta moneder als seus establiments, atès que hem pogut comprovar que a dia d’avui
encara hi ha dubtes.
2- preguem es restableixin els horaris de l’autobús municipal tenint en compte els horaris de tren i així
puguin enllaçar un servei amb l’altre.

Al que contesta l’Alcalde que al febrer de 2020 es va adoptar el compromís amb els treballadors per
elaborar aquesta RLT. Aquest procés liderat pel departament de recursos humans es realitza
conjuntament amb els caps de serveis i els representants dels treballadors. L’evolució de la pandèmia
ha forçat que el departament de recursos humans es dediqués a altres assumptes sobrevinguts. Un
cop s’ha recuperat una relativa normalitat i estabilitat es va convocar als representants dels treballadors
el passat 14 de setembre per comunicar-los la represa dels treballs de l’elaboració de la relació de llocs
de Treballs. Ara es demana als caps de serveis que detallin el contingut funcional de cada lloc de treball
i els mateixos treballadors així com els representants sindicals disposen aquesta informació per tal que
facin les seves aportacions.
2.- En algun moment de la legislatura l´equip de govern es plantejarà fer un Departament de Compres o
de Contractació per tal de descongestionar la feina dels tècnics municipals?
3.- Per què no es fa un assessorament tècnic per part de l´Ajuntament als tècnics municipals a l´hora de
l´elaborar els plecs de clàusules fet que els hi fa assumir una gran responsabilitat.
Al que contesta l’Alcalde a la vegada les dues preguntes (2 i 3): « que la complexitat de l’Administració
Pública és creixent sobre tot la nova llei de contractes. Aquest és un aspecte de la gestió pública interna
que es pretén reforçar. S’està valorant la viabilitat d’aquest servei mitjan l’assignació d’aquestes tasques
a personal propi o disposar d’un servei d’assessorament extern. En aquest moment quan no es pot
s’externalitza el servei però la fita es disposar de personal especialitzat propi per alleugerir el
funcionament quotidià del departament»

4.- Davant la petició dels pagesos a l´equip de govern d´augmentar la vigilància per part de la policia
local en temporada de collites amb la finalitat de prevenir els robatoris, quines actuacions ha dut a
terme?
Al que contesta el Regidor Tomàs informa sobre aquests temes de la policia, que tenen una labor molt
específica, i manifesta que és una competència que es fa al camp, per tant competència dels mossos
d’esquadra. Hi ha uns quadrants de totes maneres per vigilar els camps.
El que hi ha són vàries denúncies .
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1.- Conèixer l´estat de l´elaboració de la Relació de Llocs de Treball. Quins són els agents implicats?
Com s´està duent a terme? I si s´estan tenint en compte les peticions i necessitats del comitè de
treballadors.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

Per la Regidora Ma José Gómez es fa la següent explicació: “S’estan fent diverses crides des de
Idetsa per fer una formació o càpsula ràpida per explicar com anirà la part de la gestió de l’aplicació
informàtica que és la que es necessita per validar el procès. A més a més afegim l’explicació des del
punt de vista fiscal de com han de tractar tot aquest tema.
És veritat que jo no sé si es que no els hi arriba la comunicació, però nosaltres emprem vàries vies per
comunicar que estem fent aquesta formació. El cert és que a dia d’avui crec que s’han apuntat una
quarantena d’empreses. Per tant, falten la resta. En tot cas ho podem reforçar amb trucades
telefòniques directament als empresaris.
No obstant, tingueu en compte que sí que oferim aquesta formació i la possibilitat de resoldre tos
aquells dubtes que tinguin relació amb aquesta campanya.

5.- Es tindrà en compte la petició de més 150 signatures per part dels veïns i veïnes del nostre municipi
en la qual demanen l´ampliació del bus municipal?
Al que contesta l’Alcalde que es disposa de dades de l’ús diària de cada parada i estem a l’espera
d’un informe que ha de lliurar el departament de territori per tal de vertebrar un servei regular més
eficient d’aquesta part del Camp de Tarragona. Existeix molts serveis dels autobusos del Plana diaris
que van buits i això és una pèrdua de diners i entenem que s’ha de coordinar entre tots.
6.- Conèixer la ubicació actual del despatx del regidor de Seguretat Ciutadana?

Al que contesta l’Alcalde contesta que el despatx del regidor de seguretat ciutadana i de l’auxiliar
administratiu s’ubicaran als antics despatxos de l’escola Aster que fins ara havia utilitzat la UEC.
L’entrada en funcionament serà imminent un cop s’acabi la instal·lació dels serveis de comunicació i
d’informàtica.

REGIDORA D’ENSENYAMENT: Per que la canalla que es forma en el municipi en educació infantil no
poden fer les practiques al mestral i han de marxar a col·legis de fora del municipi amb el mateix
ensenyament a fer-les.
REGIDOR D’ESPORTS. Quines mesures es prendran davant de la situació econòmica de llastres.
Per que quant algun veí truca a llastres per demanar informació sobre les activitats i ho demana en
Català li fan saber que si no parla en castellà no li entenen.
REGIDOR D’HISENDA:
Per què no ha sortit a concurs el servei de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Entenem que per la
quantia de l’import hauria de fer-se.
PRECS:
Abans no arribi el període de tronades i pluges demanem que es netegi el tram urbà del Riu Llastres per
evitar possibles danys. Si l’ACA no ho fa que ho faci l’ajuntament com d’altres vegades a fet.
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REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA :
-Per quin motiu no sa reforçat el servei de policia amb 4 agents com s’ha fet altres anys i el servei de
atenció en la comissaria com també s’ha fet altres anys, hi hagut mes de 90 robatoris, en donant un mal
servei i una impressió de falta de seguretat i encara en data d’avui hi ha gent que espera per pòquer
posar la denuncia.
-Que esta passat en protecció civil.
-Quins canvis hagut.
-Per que s’està formant un agent de la policia local i amb quins criteris per que porti una part de
protecció civil i per que es un agent que viu fora del municipi ja que el temes de protecció imagino que la
rapida resposta i la rapida arribada a un lloc ha de ser important.
-Per que dos Agents Interins que es van contractar amb caràcter d’urgència amb un contracte de 3
mesos prorrogables per 3 mesos mes portin 1 any i mig, hi ha gent jove al municipi que esperava per
presentar-se amb aquestes convocatòries que al final s’han cobert amb un currículum i una entrevista
personal.
-Com es pensa actuar per fer els ulls grossos als accidents de la platja de la cova del Llop, qui s’ha fet
càrrecs dels rescats que s’han produït aquest estiu, i degut a que han sigut aquets accidents als salts a
l’aigua o a la regis cada per l’accés a la platja.
-Quant pensa posar l’ajuntament la llançadora dels nuclis del municipi a l’estació de tren davant de la
demanda veïnal.

ACTA DEL PLE

Preguntes: REGIDORA DE SALUD:
-Quins han sigut els canvis sanitaris o canvis en les mesures del covid, per suspendre la festa Major de
Hospitalet i la Diada de Catalunya del 11 de setembre i respectar les festes de Vandellòs del 26 de
setembre.

Número: 2020-0009 Data: 22/12/2020

La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fa les següents preguntes:

Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es fan les següents preguntes al mateix
Ple:
Al Ple del mes de febrer passat, farà ja 8 mesos, es va aprovar per unanimitat la proposta d’acord que el
nostre Grup Municipal va presentar per a la instal·lació d’aerogeneradors municipals. La proposta
aprovada, fruit de la transacció amb la resta de grups municipals, també incloïa la instal·lació de plaques
fotovoltaiques.
L’objectiu de la proposta és que l’Ajuntament pugui esdevenir autosuficient elèctricament i deixar de
pagar rebut elèctric. És tracta d’invertir ara els “excedents” pressupostaris per estalviar-nos despeses en
el futur.
PREGUNTA:
Ens poden explicar quines accions està fent l’equip de Govern municipal durant aquests 8 mesos per a

Des de que vam fer pública la moció sobre els plans d'ocupació que hem presentat avui, molts
treballadors i extreballadors municipals han contactat amb nosaltres per explicar-nos el maltracte que
han rebut per part de l'Ajuntament.
- Li consta que dos treballadors de pla d'ocupació que han acabat contracte aquest setembre han
denunciat l'Ajuntament a Treball?
- Li consta que aquests 2 treballadors van estar prestant els seus serveis 4 dies més enllà de la data de
finalització de contracte?

ACTA DEL PLE

Adreçades a l'alcalde i regidor de recursos humans, senyor Alfons Garcia:
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la instal·lació d’aerogeneradors i plaques fotovoltaiques municipals?

un cop el seu contracte ja havia finalitzat?
- Considera que aquestes pràctiques són normals i acceptables?
- Li sembla raonable que un encarregat de la brigada, el senyor Bertomeu, digui, a instàncies del regidor
Frederic Escoda, a uns treballadors de pla d'ocupació, els contractes dels quals no presentaven cap
vulneració de les bases, que no els renovaran el contracte per culpa de la CUP?
- Quins són els motius pels quals no va deixar votar les veïnes de Vandellòs al referèndum
d'independència de l'1 d'octubre del 2017?
Pregunta sobre el Plànol de delimitació de franges de prevenció d’incendis forestals en nuclis
urbans, urbanitzacions i instal·lacions.
Al darrer Ple del mes de juliol es va aprovar definitivament el plànol de delimitació d’incendis forestals
de mesures de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.
Des del nostre Grup Municipal hi vam votar en contra tot advertint que el plànol que finalment es va
aprovar no contenia el preceptiu informe de la Direcció General de Forests del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tal com indicava el procediment de tramitació que la
Diputació de Tarragona va fer arribar a l’Ajuntament.
També vam advertir que la seva aprovació definitiva en aquelles condicions no tindria validesa legal
perquè s’incomplia un dels requeriments de la tramitació.
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- Li consta que, l'any passat, un altre treballador del pla d'ocupació va estar treballant gairebé tot un mes

I, efectivament, dos mesos després de la seva aprovació per part del Ple, el plànol de franges encara no
està publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), i per tant encara no ha entrat en
vigor.
PREGUNTA:
Ens poden explicar per què el Plànol de delimitació d’incendis forestals de mesures de prevenció dels
incendis forestals en urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades
en terrenys forestals, encara no ha estat publicat al BOPT tot i que fa dos mesos que es va aprovar
definitivament per part del Ple de l’Ajuntament?

Per la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es fan les següents preguntes al mateix Ple:
1.- Amb quina freqüència és desinfecten els Parcs Infantils.

5.- El bus municipal quina franja horària fa per accedir a l'escola d'adults?

La Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCAT pregunta sobre la guia ús no sexista del
llenguatge . HO explicarà el Regidor Diego García. Es presentarà properament el material

Intervé l’Alcalde per contestar les preguntes plantejades:
«Llamenta públicament els comentaris que realitza la CUP d’introduir el nom dels responsables dels
diferents departaments. Seria suficient esmentar el tècnic de tal departament sense especificar el seu
nom i cognoms. No per posar noms propis damunt de la taula se és més eficient a l’hora de realitzar
una petició. A banda que no porta enlloc, és la meva opinió.
La situació plantejada per la FIC no sembla que a nivell de l’idioma es doni una resposta com
l’esmentada en una trucada telefònica. No ho nego, però em costa d’entendre, més que res perquè el
personal administratiu no ha canviat en els últims temps que jo sàpiga.
Pel que fa a les pràctiques dels cicles formatius de Llar d’Infants i que s’ha realitzat per dos grups
polítics diferents, cal esmentar que la decisió de fer les pràctiques no es una decisió municipal, si no
dels centres educatius. Els seus equips directius són els que tenen la potestat per acceptar o no
acceptar la petició de realitzar les pràctiques. Per tenir una idea clara, això representa una tasca
addicional i no te cap tipus de compensació
El tema del pla d’ocupació no en tinc coneixement en aquest moments d’aquest dos treballadors que
s’esmenten per la CUP, demà m’informaré.
El reforç de la policia local aquest estiu ha estat de dos persones perquè ja en portem dos més durant
tot l’any per tant, són quatre i resulta que s’ha reforçat més aquest servei.
Les dades que disposen a data d’avui per exemple de furs de garrofes són de quatre denuncies al mes
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4.- podríem saber les dades de l'audiència de TVV, i de la Ràdio?

ACTA DEL PLE

3.- per què hi ha menys presència policial?, es fan menys controls i quantes sancions s'han ficat per no
porta mascareta
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2.- Al nostre municipi fa el cicle d'educació Infantil, la meva pregunta és les persones que en el segon
curs realitzaven les practiques a les nostres llars d'infants, per què aquest any no es poden fer les
practiques? Hi la gent ha tingut que marxa a Miami, Cambrils i sinó Tarragona.

d’agost i de tres denúncies al mes de setembre. Pel que fa a les denúncies pel Covid des del mes de
març em portem d’acumulades 178.
Pel que fa al tema festiu en cada nucli de població i en cada moment de la pandèmia s’han pres
decisions diferents i proporcionades a la situació del moment. A principi d’estiu semblava que la situació
millorava i es va fer un Sant Pere molt senzill, per Sant Roc la corba no era la mateixa i es va fer algun
acte molt puntual. Aquesta estiu s’ha tingut l’afluència de molta gent de diferent procedència, una dada
significativa és que s’ha recollit un 5% més de brossa. El Mercat Medieval no es pot fer per la
concentració de gent que implica. A Vandellòs la situació és diferent i s’han realitzat activitats amb totes
les precaucions i complint tots el protocols estipulats amb actes simbòlics.
Pel que fa a la pregunta de la CUP pel tema de les plaques fotovoltaiques, esmentar que en l’anterior
Ple es va aprovar el pressupost per instal·lar les plaques fotovoltaiques i el projecte està encarregat a
un tècnic.
Finalment, els parcs infantils es netegen cada dia i es desinfecten cada setmana.
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I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió.

