Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/7

PLE

Ordinària

Data

3 / de desembre / 2020

Durada

Des de les 18:00 fins a les 21:40 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
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 25/01/2021
HASH: ecd18513e2ba2b2dce33d2aad4b63e0c
ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 25/01/2021
HASH: 0e5b6d7abc2765216cf8f448c3ed0718

ACT A

24414442B

SILVIA PUJOL GARCIA

SÍ

33980696J

TOMAS DÍAZ CRUCERA

SÍ

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

Tipus de votació: Ordinària

S'aprova l'acta 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
2.Expedient 3670/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la delegació a favor de
Base-Gestió d'ingressos de la gestió de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
Favorable

Tipus de
votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 2,
Abstencions: 2, Absents: 0

Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant LRBRL),
en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP) estableix que les
Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres
Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi correspongui,
l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que, les entitats
locals podran delegar en altres entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Llei els hi atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió econòmica
d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de delegació previstos en la legislació.
En data 8 de febrer de 2007 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, l’abast del qual, que
es detallava en el corresponent acord de delegació.
Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es fa la següent explicació de vot: "Com ja
vam dir en el passat ple, des de la CUP podem entendre aquest nou impost municipal com una via a la
generació d’uns nous ingressos en previsió d’un futur post nuclear que veurà disminuïts notablement els
ingressos de l’Ajuntament.

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 post nuclear, 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: “Al darrer ple vam votar en contra
d’aquets impost i perquè pensem que l’impost no aporta res de positiu pels veïns, sinó tot el contrari.”
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant: "El nostre vot serà en
contra pels següents motius:Com ja vam explicar en l´anterior ple 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.
Tampoc que s´hagi aplicat el tipus de gravamen al límit fixat.
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!! I ho fem ara en aquest context de
crisi actual. Per tant, ens reiterem amb aquesta postura."

Intervé el Regidor Frederic Escoda explicant que el que es farà és provar com anirà aquest primer any
l’aplicació d’ aquest impost i es mirarà com va tot, tenint en compte, que existeix un 95% de bonificació
en alguns casos concrets, com per exemple, una herència.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 30 de novembre de 2020
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat, amb la majoria exigida
a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 57/2003, el Ple de l’Ajuntament amb el
vot favorable de nou membres (6 del PSC, 2 de JxCaT i 1 de C's) que representen la majoria absoluta
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Ens hagués agradat que abans portar al Ple ordenances fiscals de forma individualitzada, se’ns hagués
pogut 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.

ACTA DEL PLE

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 vau presentar
sobretot per a persones no expertes amb el tema.
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Des d’aquest punt de vista, ens sembla correcte que l’equip de Govern iniciï l’exploració de nous camins
recaptatoris per al sosteniment futur de l’estructura econòmica municipal, tot i no considerar un major
debat entre el major nombre d’agents possibles. Com a mínim dels que estem aquí representats.

del nombre de tretze que legalment el componen, amb l'abstenció de dos membres (1 de la CUP i 1 del
PP) i amb el vot en contra de dos membres (1 de la FIC i 1 d' ERC),ACORDA:
Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les funcions que es
detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de
la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal
efecte determini, segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb
l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, els articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP i article 7 del
TRLRHL.
Delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de
l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Cinquè- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Tarragona s’atendrà a
la normativa general aplicable, això com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les
seves pròpies facultats d’autoorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts.
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la seva part, es
procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per la formalització
d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord.
ANNEX I
“ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I
L’HOSPITALET DE L’INFANT A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:

• IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
• IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
• IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
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Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord,
comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats a
l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE
- Gestió d’Ingressos.

ACTA DEL PLE

Tercer.- La delegació acordada té una durada de quatre anys a comptar des de la data de l'acceptació
per part de la Diputació de Tarragona. No obstant, sense necessitat de nous acords, la durada de la
delegació es podrà estendre per períodes consecutius d'un any, si cap de les parts no notifica la decisió
de donar-la per extingida amb una antelació mínima de tres mesos a la data del venciment.
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Segon.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni regulador de la
delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de
Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions conferides.

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

a. La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes cobratòries en els
tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública, així com la pràctica de
liquidacions d’ingrés directe.

b. La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c. La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió dels
ingressos delegats.

d. La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e. La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.

públic.

Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:

• IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
• IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
• IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
• IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
• IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
- TAXES:

1. Taxa per Guals
2. Taxa per Rebaixos
3. Taxa Ocupació de la via pública
4. Taxa d’Escombraries
5. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de
serveis de telefonia mòbil

6. Taxa per obertura d’establiments
7. Taxa OVP per fires i festes

ACTA DEL PLE

APARTAT 2
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g. Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels ingressos de dret
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f. La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.

8. Taxa OVP amb parades de mercat ambulant
• CONTRIBUCIONS ESPECIALS
• EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
• QUOTES D’URBANITZACIÓ
• MULTES I SANCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

a. La determinació dels períodes de pagament voluntari.

c. La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació d’ajornaments i
d. La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e. La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les
facultats delegades.

f. La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
g. La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h. Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en període

ACTA DEL PLE

fraccionaments de pagament.
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b. L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament.

APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:

• IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
• IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
• IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
• IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
• IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
- TAXES:
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voluntari dels ingressos de dret públic.

1. Taxa per Guals
2. Taxa per Rebaixos
3. Taxa Ocupació de la via pública
4. Taxa d’Escombraries
5. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de
serveis de telefonia mòbil

6. Taxa per obertura d’establiments
7. Taxa OVP per fires i festes

• QUOTES D’URBANITZACIÓ
• MULTES I SANCIONS:
1. Sancions administratives
2. Multes i sancions de l’Ordenança municipal de policia i bon govern
• ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

a. L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin impagats en
període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del procediment administratiu de
constrenyiment.

b. L’expedició de diligències d’embargament.
c. L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament.
d. La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora i costes.
e. La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
f. La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les
facultats delegades.

g. La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.

ACTA DEL PLE

• EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
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- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
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8. Taxa OVP amb parades de mercat ambulant

h. Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en període
executiu dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:

• IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
• TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

a. La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions, diligències i

departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans municipals competents.

d. L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió d’Ingressos,
altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es sol·licitin aquestes actuacions.

e. La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
f. La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats per
l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.

g. La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que es derivin de

ACTA DEL PLE

c. La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.

les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin en els procediments
sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència del procediment d’inspecció.

h. Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels ingressos de
dret públic.”

3.Expedient 3283/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit 5/2020
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 3, Abstencions: 3, Absents: 0
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b. L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició motivada dels altres
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actes, emissió de propostes de regularització de la situació tributària, pràctica de liquidacions i
resolució dels expedients de regularització.

Vista la documentació obrant a l'expedient (proposta del Regidor, memòria de l'Alcaldia, informe de l' interventor,
informe-proposta de Secretaria i altres).
Pel Regidor Frederic Escoda s'explica el contingut de les partides d'aquesta modificació de crèdit.

Atès el que disposa l'article 177 i per remissió a l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Intervé la Regidora Sara Barceló del grup municipal de la CUP: «De nou ens trobem amb una modificació
de crèdit, en concret la número 5. Aquesta vegada es du a votació del ple una modificació sobre un valor de
507.000,10 euros.
D’aquests diners en podem destacar, la recollida de residus ( 52.939), el tractament de residus (47.440),
la regularització de places no ocupades de la residència d’avis i els centres de dia (78.000), l’aportació a
Llastres (164.574,27), el conveni de servei de metge a Vandellòs (34.660) o be despeses de consum elèctric
(26.000).
D’entre tots aquestes partides, podem entendre que hi hagi despeses sobrevingudes i que en aquests casos,
amb el model pressupostari que aplica l’actual equip de govern, sigui necessari utilitzar una eina com la de
modificació de crèdit.
És important destacar que la major part dels diners d’aquesta modificació de crèdit, se’n van a serveis
externalitats, fet que suposa no tenir el control de les despeses i que ens passi com en el servei de
Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

recollida de residus, o el seu tractament o el servei de metge de Vandellòs i els centres de dia i la residència
d’avis, que passen factures per sobre del pressupostat. Creiem i així ho hem defensant en diverses ocasions,

ACTA DEL PLE

que cal que el nostre Ajuntament aposti per un model del gestió directa.
També demostra que el model pressupostari que aplica l’equip de govern, no és el més eficient, ja que

passem els anys a cop de modificacions de crèdit, aquest any un total de 5, l’any anterior el doble. Si en

els pressupostos es contemples tenir un pla de Contingència, (el qual no és obligatori tenir), , segurament no
ens trobaríem cada any amb un mínim de 5 modificacions de crèdit»
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant:
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“El Regidor Frederic ha dit que fer 5 modificacions de crèdit no són massa, bé si de 6 Plens que es fan a
l’any a tots els plens hem fet modificació menys en un, doncs, si això no és fer moltes modificacions de credit
pot ser que ens ho fem mirar.
Previsió amb les despeses no en tenen massa, l’any proper que es podrà moure el romanent, suposo que cada
Ple hi haurà informes d’intervenció per modificar el credit . i VULL ACLARIR A L’Alcalde que si é spot moure el
romanen no és gràcies al partit socialista, és gracies a tots els grups que vam votar perquè es fes ja que qui
mana s’hi oposava.
Però no votarem en contra ja que són despeses que s’han de pagar i que s’han mogut d’una partida a una altra. “

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant: «Modificació número 5 d’aquets any.
Els partides pressupostaries que no s’han pogut gastar durant l’any ara es destinen a complementar partides que havien
quedat curtes, sent, moltes d’aquestes partides, d’inversions unes inversions que no s’han portat a terme.

A més a més es destinen 164.574,27 a l’empresa municipal de Llastres. Voldríem saber com queda ara, després
d’aquest increment, el famós 50 per dent d’aportació d’aquesta empresa al pressupost general de Llastres. I així
evitar que entri dins els pressupostos de la corporació.”

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC: «El nostre vot a aquesta modificació de
crèdit serà en contra:

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 30 de novembre de 2020

ACTA DEL PLE

En primer lloc volem deixar palès que no el nostre vot és en contra no pel contingut d´algunes partides
de la modificació, com poden ser per exemple: els la inversió de la 11.000 € que s´han d´afegir a la inversió
de la caldera de biomassa de la llar d´infants i l´escola o o els 10.000€ més a la remodelació dels parcs infantils
o altres despeses, com són la recollida de residus, etc.
ERC vota en contra de la gestió i de la manera de fer de l´equip de govern, i ho observem en dos exemples
clars:
Primer: En la descripció Regularització places no cobertes de la residència i centres de dia, partíem de 50.000€
de crèdit inicial i ara s´ha d´afegir 78.000€ més de les liquidacions de l´any 18 i 19 per a l´empresa que gestiona
haver de signar un conveni amb Sagessa pel qual li hem de pagar sempre per les places no cobertes tant en
els centres de dia com les de la residència. I en un futur post-nuclear no molt llunyà, com ho farem? Com
sufragarem totes aquestes despeses?
Segon: Llastres: l´aportació de l´Ajuntament a Llastres és de 750.000€ anuals, ara a causa dels efectes de la
pandèmia ( tancaments, devolució de quotes, etc...) l´ajuntament ha d´afegir 164.000 € per tal de poder pagar
les nòmines dels treballadors i no haver de fer un préstec per part de Llastres. Un total de 914.000€!! l´equip
de govern ho justifica dient que així cap treballador ha anat al carrer. Evidentment, que ERC està a favor, com
no pot ser d´una altra manera, els i les treballadors han de cobrar els seus sous, NOMÉS FALTARIA!!, però
pensem que la gestió que s´ha dut a terme no és la més eficient. Hi havia altres fórmules a aplicar. I tornem a
reiterar-nos en el mateix, com sufragarem aquestes despeses en un futur proper??
I també volíem comentar respecte al Conveni Centre Mèdic Vandellòs, que li donem tot el suport, no obstant,
l´ajuntament hauria d´exigir a l´empresa que cobrís les baixes o les vacances de la Dra. No potser que quan la
Dra està de vacances només es cobreix 1 dia o 2 a la setmana, ja que els hi estem pagant 17.000 € per aquest
servei.

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

Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit 5/2020 del pressupost municipal amb la modalitat de crèdit
de la liquidació de l'exercici anterior, com segueix a continuació:
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extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb baixes d'altres aplicacions i càrrec al romanent de tresoreria

Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses

41/1531/22076

1.854,00 €

16/170/22602

1.000,00 €

16/170/48000

10.000,00 € 40/161/61901

PROJECTE MILLORA VIA
AUGUSTA
CAMPANYES INFORMATIVES
CAMPANYA POSIDÒNIA I
ESCULL MARÍ
CANVI CANONADA PG
MARÍTIM
CONSTRUCCIÓ PARC
CORRALETS
INVERSIÓ REG

5.000,00 €

16/171/60000

1.000,00 €

16/171/62100

14.000,00€

13/341/22101

1.500,00 €

13/341/22601

CONSUM AIGUA
ATENCIONS
PROTOCOL·LÀRIES

16.191,00€

13/341/22609

ACTVS. PARC DE NADAL

5.000,00 €

13/341/22610

IMPRESSIÓ MAPES

3.000,00 €

13/341/22611

TROFEUS

64.956,50€

13/342/48000

APORTACIÓ ENTITATS

14.526,81€

13/342/61902

600,00 €

13/342/61904

INVERSIÓ ZONA ESPORTIVA
INVERSIÓ ZONA ESPORTIVA
REMULLÀ

9.799,96 €

13/340/62200.04

23.000,00 €

14/334/48000

2.000,00 €

15/326/48002

4.440,00 €

15/326/46500

1.660,00 €

15/326/42300

1.000,00 €

15/326/22700

11.904,79 €

15/326/62000.04

567,04 €

14/333/62300.04

85.000,00 €

32/132/22706

50.000,00 €

13/165/63203.04

CASERNA POLICIA
INSTAL·LACIÓ I SUBSTITUCIÓ
ENLLUMENAT

TOTAL

507.000,10€

TOTAL 507.000,10€

INVERSIÓ SOSTRE PISCINA
APORTACIÓ ENTITATS
CULTURALS
CONVENI COMPTE DE RIUS
APORTACIÓ CONSELL
COMARCAL
CONVENI UNED
SERVEI NETEJA UNED
INVERSIÓ REFORMA
MENJADOR ESCOLAR
INVERSIÓ INSTRUMENTS

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

179.000,00
€

DESCRIPCIÓ
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APLICACIÓ
BAIXA

ACTA DEL PLE

IMPORT
BAIXES

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

4.Expedient 2775/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, del pressupost de la
Corporació per l'exercici de 2021

“L’elaboració dels pressupostos que avui sotmetem a la consideració del Ple és un treball
exhaustiu de les regidories i tècnics de les diferents àrees en les que s’estructura
l’Ajuntament.
De la mateixa manera vull destacar l’esforç dels responsables dels organismes autònoms
(patronats) i empreses municipals, així com de la Intervenció municipal i el departament de
serveis econòmics.
BASES EXECUCIÓ
Enguany les bases d’execució del pressupost tenen un patró molt semblant al de l’any passat
on es va portar a terme un gran esforç per fer d’aquest document un text ben estructurat,
entenedor i pedagògic.
La principal base és la segona on s’especifiquen els grans números del pressupost consolidat
de l’Ajuntament, la dels 3 patronats i l’empresa pública IDETSA, sense incloure Llastres ja
que –com sabeu- no consolida amb el pressupost municipal perquè té uns ingressos propis
superiors al 50% del seu pressupost.
Base 2. Pressupost
El pressupost de l’Ajuntament és de 17.546.206,53 € (2,37% respecte 2020)
-PM Llar Infants
1.024.005 € (aport. Aj., 740.000 €, 72,26% total)
- PM Escola Música
555.005 € (aport. Aj.: 394.000 €, 70,99% total)
- PM Mitjans Com.
391.102 € (aport. Aj.: 364.506,62 €, 93,20% t)
- IDETSA
1.174.593 € (aport. Aj.: 414.000 € 35,25% total)
TOTAL CONSOLIDAT
18.778.405,56 € (2,37%)
1. LLASTRES
1.673,610 € (aport. Aj, 802.764 €, 47,97%)
TOTAL AGREGAT
20.452.016,30 €
ENDEUTAMENT
330.116,79 €, 1,75%
La resta de les bases aporta pocs canvis, entre els que voldria remarcar els següents:
Base 5. Classificació dels crèdits del pressupost de despeses.
Base 21, sobre el procediment abreujat de tramitació AD (Autorització i Disposició de la
Despesa) en que s’inclouen models per a contractes menors que individualment no superin
els 5.000 € i aquells que superin els 5.000 € i que no superin els llindars econòmics màxims
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Per l'Alcalde es realitza una explicació de la Memòria de l’ Alcaldia:

ACTA DEL PLE

A favor: 8, En contra: 3, Abstencions: 2, Absents: 0

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Favorable
Tipus de votació: Ordinària

establerts a la llei de Contractes del Sector Públic 9/2017
Base 42 sobre la tramitació de despeses de caràcter plurianual que afecta a les principals
inversions previstes en els propers anys: la residència de l’Hospitalet, l’ampliació de l’aulari
de l’Escola Mestral i de la remodelació de la Via Augusta, així com la futura construcció de la
caserna de la policia local i del nou equipament de la Porrassa.
Base 65 sobre la col·locació dels excedents de Tresoreria.

Augmentar la cohesió social i territorial. No es pot avançar si no ho fan tots i cadascun
dels nuclis del nostre municipi
Fomentar la igualtat de gènere
Des d’aquests paràmetres generals, s’han redactat uns pressupostos basats en els següents
OBJECTIUS:
Vetllar per que la incidència de la crisi sanitària, econòmica i social provocada pel covid-19
sigui limitada i ajudar a reconstruir la normalitat anterior sobretot des del punt de vista sanitari,
econòmic i social des de les nostres competències i possibilitats
Modernitzar el model productiu per garantir un creixement econòmic sobre bases més sòlides
i fent un aposta decidida per la transició ecològica i digital
Enfortir l’estat del benestar (residència, aulari que no són competències municipals, però si
una necessitat municipal)
El RESULTAT són uns pressupostos progressistes, atès que es persegueix:
Ajudar a promocionar el dinamisme econòmic al municipi, especialment al comerç local,
el turisme i l’emprenedoria que són els sectors més afectats per la crisi del covid-19. Aquests
sectors a més d’ajuts econòmics directes i indirectes s’han vist reforçats per unes campanyes
que han contribuït i contribuiran a que puguin continuar treballant per una activitat econòmica

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Incidir en la digitalització econòmica: digitalització de l’administració i de les empreses,
entitats, associacions i dels veïns que aconseguirem que no es vegin afectats per l’escletxa
digital i per això tindran el certificat digital, podran actuar i treballar telemàticament
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OBJECTIUS
El Pressupost anual és l’eina que defineix el model econòmic que proposa una institució, en
aquest cas l’Ajuntament. La voluntat política d’un govern es manifesta en els seus
pressupostos on es demostren les propostes d’actuació que contribueixen al canvi social.
Aquests pressupostos representen una aposta decidida per al desenvolupament futur del
municipi.
Els CRITERIS generals que proposen aquests pressupostos estan en la línia que impulsa la
UE, dotant-los d’un caràcter expansiu en la despesa i que tinguin caràcter anticíclics.
Aquests pressupostos es basen en 4 grans transformacions:
Aprofundir en la transició ecològica: biomassa, fotovoltaica i eòlica a més de mobilitat
elèctrica

ACTA DEL PLE

APROVACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL
La presentació del pressupost també porta incorporada la Relació de Llocs de treball (RLT).
En relació a la mateixa, volem destacar la previsió de l’increment salarial per a l’any 2021 del
0,9% previstos en els Pressupostos Generals de l’Estat per a tots els treballadors públics.
En aquest sentit, hi ha el compromís ferm per part dels responsables polítics i tècnics
d’elaborar una proposta dins del primer trimestre per deixar aquesta qüestió el més
endreçada que puguem.
I, tal com vam dir l’any passat, volem continuar avançant en la redefinició del Pla d’Ocupació
Municipal i fer-ho de forma conjunta amb els representants dels treballadors i escoltant la
taula d’Empresaris, per ampliar la formació d’aquestes persones i afavorir la seva
ocupabilitat.

de proximitat i valorada pels seus veïns. Farem noves campanyes, es faran importants
actuacions urbanístiques, es dotaran de serveis nous espais que els faran més atractius i
facilitaran l’activitat econòmica.

Afavorir la justícia i la cohesió social amb importants assignacions als Patronats Municipals
de Llar d’Infants i Música, les inversions als centres educatius, la consolidació dels ajuts
socials –inclosos els usuaris de la residència i dels centres de dia-, dedicant una àmplia
partida al Pla d’ocupació Municipal o a la promoció de l’esport de base, sense oblidar-nos del
nostre compromís amb els més desafavorits i fer-ho des d’una perspectiva de gènere.
A més aquests pressupostos es podran desenvolupar en un nou CONTEXT promogut pel
govern de l’Estat, ja que:
S’han suspès les regles fiscals per als anys 2020 i 2021
S’ha permès l’ús del romanent de tresoreria, sense necessitat de complir ni la regla de la
despesa ni l’estabilitat pressupostària
S’ha cancel·lat la pràctica totalitat del deute municipal vinculat al procés de desplegament de
la fibra òptica per IDETSA
En CONCLUSIÓ el pressupost que presentem per a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, és
un pressupost que:
Pretén lluitar contra els impactes de la pandèmia
Contribuir a la modernització del model productiu, de l’administració local i a la transició
ecològica
Enfortir l’estat del benestar
Aplicar criteris de justícia social i territorial amb uns serveis públics forts i una economia
competitiva de la que se’n beneficien els treballadors, les famílies i les empreses
Així doncs, la voluntat d’aquests pressupostos no és altra que generar un marc d’esperança
per avançar cap a una societat més justa i cohesionada.
INGRESSOS
El pressupost d’ingressos s’ha elaborat, com sempre, des d’una perspectiva de prudència, tot

ACTA DEL PLE

I, per que no, plantejar-nos la possibilitat de convertir-nos en productors d’energia eòlica o de
contribuir al desenvolupament de la xarxa d’hidrogen verd del sud de Catalunya.
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Desenvolupar un municipi sostenible energèticament que faci de la transició ecològica
una de les prioritats i dels avantatges competitius del territori. De manera que, més allà de ser
capaços de ser més eficients en el consum energètic amb les petites xarxes de calor de
biomassa, de la producció per a consum compartit amb plaques fotovoltaiques en els edificis
municipals o desenvolupem una petita xarxa de mobilitat elèctrica, puguem continuar
avançant en la implantació de nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics, de convertir-nos
en comercialitzadors d’energia elèctrica i afavorir les empreses del polígon –igual que ho vam
fer amb la fibra òptica-.

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Fomentar l’ocupació local i els equipaments necessaris per al futur del municipi. Al llarg
dels darrers anys hem atresorat un bon romanent que ens ha de servir per gaudir avui dels
equipaments del futur i la disposició dels mateixos ha de servir per gaudir de millors serveis
que ens facin més atractius per als nostres veïns del present i del futur.

Capítol 7. Transferències de capital
El montant puja a 198.000€ dels que la immensa majoria corresponen al projecte de
col·laboració amb ENRESA per a la construcció de la residència per valor de 190.000
€
DESPESES
Capítol 1. DESPESES DE PERSONAL
Aquest capítol puja a 5.577.585,79 €, 31,79% del total (0,28% vs. 2020)
Previsió augment salarial 0,9% segons PGE.
Increment de la partida de productivitat a aplicar si s’arriben a acords amb els
representants dels treballadors.
Necessitat d’aprovar una RLT que objectivitzi al màxim l’estructura, llocs i retribucions
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Capítol 5. Ingressos patrimonials
Lloguer finques urbanes per un total de 224.000 €, dels que la majoria provenen del
lloguer de concessions administratives.

ACTA DEL PLE

seguint la tendència com ho hem fet els darrers anys. Dic això, perquè és possible que al llarg
de l’any i d’acord amb les diferents convocatòries que facin altres administracions superiors,
mirarem d’increment aquests recursos.
Com heu pogut llegir en la Memòria de l’Alcaldia, l’objectiu més allà de l’austeritat, és la cerca
de l’eficiència i de l’eficàcia en la gestió municipal.
De forma detallada, les principals característiques són les següents:
Capítol 1. Impostos Directes
Tal com es va aprovar en el Ple anterior els principals impostos que aporten els
recursos al municipi es mantenen sense canvis: IBI, BICES, IAE i vehicles.
Com es conegut la partida principal és la referida als Béns Immobles de
Característiques Especials (BICES) que pugen a 9.631.059,77€. Provinents d’ANAV,
ENRESA, ALPIQ i Naturgy, principalment.
Mentre que l’IBI sobre els béns de naturalesa urbana es manté en 1.365.000 €, l’IAE
amb una quantitat similar d’1.306.000 € i finalment, l’impost sobre els vehicles de
tracció mecànica se situen en 292.760 €.
Cal apuntar que es va implementar l’impost sobre la Plusvàlua al que hem adjudicat
una quantitat simbòlica de 58.000 €.
Capítol 2. Impostos Indirectes
S’ha mantingut una petita quantitat (125.000 €) referida als ingressos que es puguin
produir d’obres procedents d’anys anteriors al 2020 en que, com recordareu, els ajuts
que es presten als veïns tenen el caràcter de bonificacions i es dedueix l’Impost
sobre Construccions (ICIO), enlloc de considerar-se una subvenció que es cobrava a
posteriori.
Capítol 3. Taxes i preus públics
L’import total és de 1.490.000 €.
Les principals partides són les referides al cobrament del servei de recollida i
tractament d’escombreries amb 874.000 € i la resta es tracta de l’1,5% a diferents
companyies que ocupen el territori.
Els ingressos d’aquest capítol s’incrementen en prop de 220.000 € per l’increment de
la previsió d’augment de negoci d’IDETSA.
Capítol 4. Transferències corrents
Aquest capítol puja a 2.823.000 €, dels que la majoria són les aportacions de l’Estat,
amb 2.305.000 €, en forma d’aportacions directes o d’empreses estatals com
ENRESA.
Hi ha un increment de més de 160.000 € que es preveu siguin majors aportacions
dels tributs de l’Estat i d’ENRESA.
També s’inclouen les aportacions de la Generalitat, uns 112.000 €, provinents del
Fons d’Acció Local i la taxa turística.I diferents subvencions de la Diputació que
calculem en 213.000 €.
Finalment, també es tenen en comte les aportacions fruit del conveni amb ALPIQ.

a percebre pel personal, tant funcionari com laboral.
Pla Ocupació Municipal 640.000 € (inc. 3,90%)

Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant: «Un any més
ens trobem davant d’uns pressupostos continuistes, que per variar no afronten els veritables
reptes que tenim plantejats de futur del nostre municipi.
Des del grup municipal de la CUP seguim apostant pel futur post nuclear,que calia abordarlo des de ja fa uns quants anys 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 sobre dimensionats, i que pel que es veu reflexat en aquests
pressupostos així seguirà sent, 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.
Amb la situació que ens trobem actualment, el COVID, l’equip de govern no ha previst cap
partida pressupostaria per tal de fer front a possibles despeses que es puguin generar. Amb
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Capítol 6. INVERSIONS
Total 2.884.200 €, 16,44% del total (99,60% vs. 2020)
Les principals actuacions en aquest camp, tal com apareixen en l’annex d’inversions,
són les següents:
Millora de la Via Augusta
900.000 €
Inversió Residència
450.000 €
Inversió zona esportiva
300.000 €
Inversió Aulari Mestral
230.000 €
Projecte anàlisi energètic
100.000 €
Inversió de carrers
110.000 €
Inversió enllumenat públic
100.000 €
Caserna policia local
85.000 €
Caldrà afegir futures inversions sostenibles amb el romanent»
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Capítol 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Total 3.971.848,46, 22,64% del total (0,69% vs. 2020)
A ens públics i societats mercantils locals:
Llastres
750.000 €
IDETSA
414.000 € (inversions incloses)
A entitats locals:
302.454,26 €
A empreses privades:
37.350 €
A famílies i institucions: 850.876,58 €

ACTA DEL PLE

Capítol 2. DESPESA CORRENT EN BÉNS I SERVEIS
Total 5.072.872,28 €, 28,91% del total (-16,48% vs. 2020)
Hi ha una important reducció perquè l’any passat es van incorporar 900.000 € per
redacció de projectes de futures inversions que reflecteixen els pressupostos
d’enguany.
La principal partida és la de treballs realitzats per altres empreses i professionals amb
2.165.000 €, amb partides com la recollida i tractament de residus, serveis de neteja,
serveis de recaptació, estudis i treballs tècnics
Arrendaments i cànons per 237.000 €
Reparacions i manteniments i conservació amb 733.000 €
Materials i subministraments amb 839.000€

l’evolució de la pandèmia, ja hem vist com el número de famílies que acudeixen a Càritas ha
augmentat, que sectors del nostre empresariat s’han vist afectats pels confinaments i pel
tancament temporal i obligatori de negocis.
Per això creiem necessari que el pressupost del nostre ajuntament contempli un pla de
contingència, amb el qual es pugui fer front a les despeses sobrevingudes i no s’hagui de
funcionar a cop de modificacions de crèdit i retallades a altres partides ja pressupostades.
Per últim des del grup municipal de la CUP, valorem el fet d’haver pogut consultar el
pressupost municipal amb temps i felicitem a totes les treballadores que han participat en
l’elaboració del pressupost per la feina feta.”
Intervé la Regidora Sílvia Pujol pel grup municipal del PP manifestant: «Vàrem suggerir a
l'equip de govern al mes de març algunes coses i la seva resposta va ser positiva.

També es va demanar que es fes tot el possible per agilitzar el projecte de la residència de
l'Hospitalet, tot i que sabem que no és competència de l'Ajuntament, però per demanar que
no quedi.
Del camp de futbol val dir que tenim una situació complexa, i la resposta ha sigut afirmativa
en tots els casos anomenats.
Això és el més rellevant dins totes aquells suggeriments que va fer el nostre grup, aportant el
nostre gra de sorra en la lluita contra la crisi que ha creat la Covid19.
Per nosaltres el més important en aquest temps de pandèmia són les ajudes a les nostres
empreses i autònoms, que són el motor de la nostra economia municipal.
També he de dir que trobo a faltar als pressupostos és una partida destinada exclusivament a
la lluita contra la covid-19, ja que venen temps difícils, i no sabem el que està per arribar. De
fet seria convenient introduir una partida de fons de contingència per fer front a situacions
imprevistes, amb el que evitaríem modificacions de crèdit.
Com a resum, vull dir que agraeixo la voluntat de diàleg de l’Alcalde, que ha acceptat les
nostres propostes. També es demostra que el PP no posa pals a les rodes i que contribueix
amb millores quan ens deixen fer-ho.
S’ha de seguir treballant en temes cabdals pel nostre municipi. És fonamental seguir
preparant l’escenari post central nuclear, una política turística que ens permeti igualar-nos als
pobles de l’entorn, per exemple, etc …
Per tot aixo el nostre grup donarà suport als pressupostos del 2021»
Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT es manifesta: «Per JxC
és un Pressupost que no s’ajusta prou a la realitat que vivim.
1r que tot nosaltres destinariem una partida exclusiva per la pandemia, on els diners fossin
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També es va demanar que es fes tot el possible per accelerar el projecte de la nova
comissaria /caserna, ja que estan en una situació molt precària des de fa molts anys.

ACTA DEL PLE

- Dins d'aquest any també es va suggerir una millora de l’espai comercial, i la resposta ha
estat destinar més diners del pressupost per a la remodelació de la Via Augusta, i fer un espai
més competitiu per al desenvolupament del comerç.

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

- El mes important va ser atorgar ajudes per als Autònoms i empresaris, ja que la situació a
la que ens enfrentàvem no tenia precedents, i la resposta va ser afirmativa, i es van ampliar
les ajudes per aquest sector, que està en una situació molt complicada.

Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es manifesta: «Ens torneu a
presentar un pressupost que es pràcticament igual que el de l’any passat on no hem vist cap esforç
social donat que els primers 6 mesos del proper any es preveuen complicats per els nostres veïns.
Un pressupost on torneu a pujar la despesa corrent torneu a baixar les inversions en quasi un 35% en
respecte l’any passat, tot i així si aquestes inversions no s’executen, que es la tònica que porteu es
farà una modificació de pressupost i es destinaran a altres partides.
Aquets any hauríem de fer una gran inversió amb els nostres veïns en el pla ocupacional, que segur que
els farà falta, veiem però, que la partida es pràcticament la mateixa que l’any que acaba. És un
pressupost neutre que no més serveix per complir l’expedient, un pressupost que s’amaga dins un ple
de 26 punts per poder passar el més desapercebut possible, però tant se val, segurament al mes de
febrer tornarem a veure més modificacions de pressupost i pervertir tot el que avui aproven.
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Les partides destinades a Serveis socials, teixit empresarial,educación, cultura, esports… ens
semblen a trets generals correctes, igual que les inversions programades 8 encara que pot
ser nosaltres en fariem alguna més o de manera diferent.
La pandemia té molts aspectes negatius, però el que cal tenir clar és que és un accelerador
del canvi social, o pugem al carro ara i canviem la manera de fer o ja no hi serem a temps.
Tenim un pressupost de 17milions i mig d’euros, utilitzem-lo amb el coneixement, visió de
futur i valentia”

ACTA DEL PLE

per qüestions socials i sanitàries derivades de la COVID-19, ja sé que diran que cada área ja
contempla despesa per la pandèmia i ja s’ha fet….per això tantes modificacions de credit no?.
Però no podem anar “a empentes i rodolons” cal preveure perquè la pandemia és un
accelerador del canvi social
Resulta que la partida de Sanitat sembla que s’incrementi 250.000 euros, però no és així
perquè 450.000 euros ja són per la nova residència per tant el pressupost en sanitat té
200.000 mil euros meys que l’any passat.
Raó per la qual faran falta diners i la necessitat de la nostra demanda de crear una partida
covid-19.
Amb joventut, NO hi ha una aposta valenta, s’abaixa el seu pressupost. JxC considerem que
les polítiques de joventut no poden deixar de banda cap dels reptes pendents de totes les
esferes que tenen a veure amb l'emancipació i la participació de les persones joves. Pensem
que cal apostar per unes polítiques socials de qualitat adreçades a totes les persones joves,
tenint sempre en compte la gran diversitat i heterogeneïtat d’aquest col·lectiu.
Cal un pressupost valent que doni visibilitat a la situació actual que està patint la població
jove en relació a l'ocupabilitat, en relació amb les seves interaccions, en relació en la
consolidació de les desigualtats socials dins del col·lectiu jove i sobretot als joves més
vulnerables.
"Les persones joves són el futur" i amb la partida que nosaltres proposem covid-19 una part
es podría destinar a ells ja que están rebent moltes conseqüències degudes a la pandemia.
És prudent que en la crisi social que estem vivint, s’incrementi el pressupost de FESTES ?
Crec que la molts vilatans pensen com nosaltres, NO, però vostés es volen gastar 333.000
euros en festes.
Turisme, ens sap greu que no vulgun afavorir el turisme, perquè rebaixen aquesta partida uns
100.000 euros en comparació a l’any passat.
El turisme és una de les bases del futur post nuclear i cal invertir-hi. L’hosteleria, la
restauració, la residencia d’Hifrensa-Llastres, els bars, … han patit molt les conseqüències de
la pandemia i són generadors de turisme. Cal una aposta més valenta al seu favor perquè
repercutirà en tots nosaltres. Amb la partida covid-19 que nosaltres proposem podriem
dornar a aquestes persones, empreses, negocis que generen riquesa i són font de turisme
un aire i ajut.
Cal recolzar molt més aquest sector, cal promoure l’economia, el turisme local dels pobles
d’interior i , promoure l’economia, el turisme local de l’Hospitalet de l’Infant i l’Almadrava (és a
dir de platja)
El nostre municipi té molt potencial i per nosaltres no està prou treballat aquest aspecte.

Intervé el Regidor Tomas Diaz pel grup municipal de C’s manifestant el seu agraïment,
col.laboració i recolçament de tot l’equip de govern, els tècnics per treure endavant aquests
pressupostos. Les inversions són molt importants portar-les a terme.
L’ Alcalde per finalitzar el debat manifesta que aquest Ajuntament ha estat molt àgil, des del
primer dia de la crisi per motiu de la pandèmia s´ha estat al peu del canó per ajudar als veïns,
als empresaris, a la gent més vulnerable..Al primer Ple després de la crisi ja es va fer una
aportació per tothom que ho necessitava. No entenem que s´hagi de fer una partida de
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Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC es manifesta: “El nostre vot
serà en contra:
Vull recordar el nostre argumentari pels pressupostos de l´any 2020 quan parlàvem de manca
de diàleg i manca de transparència per part de l´equip de govern, ja que se´ns va facilitar un
document ple d´errades, etc.
Aquest any hem de dir que l´equip de govern, suposo que les crítiques rebudes, ha millorat
en la transmissió de la informació.
Respecte al contingut del pressupost: és continuista, sense projecció de futur, sense una
aposta ferma i decidida per fer del nostre municipi, un municipi econòmicament dinàmic i
sostenible.
Més del 40% dels ingressos que es recapten provenen de la CN, i com ja hem explicat abans
en l´anterior punt de la modificació de crèdit, no s´està fent una bona gestió dels ingressos,
no s´està actuant de forma eficaç.
És vital, fer una bona gestió per optimitzar els recursos i preparar al municipi per al futur postnuclear, però això no es fa ara implementant l´impost de plusvàlua, se´ns va dir que amb
aquest tipus d´impostos anem preparant el futur. Un impost que segons càlculs estimats,
seran un 52.000€, amb aquestes quantitats no prepararem al municipi. I a més aprovant
impostos en un temps de crisi econòmica com l´actual.
En global és un pressupost còpia i pega d´altres anys, no reflexa en cap cas l´actual context
econòmic i social que estem vivint. No hi ha una partida específica important per ajudes
socials i econòmiques.
Com podem observar acabem l´any amb modificacions de crèdit de més de 500.000€ i ho
fem donant de baixa partides com són projectes que es porten reiteradament, any rera any.
Com són per exemple: el projecte de la millora de la millora de la Via Augusta, on donem de
baixa 179.000€ o el de la caserna de la Policia Local, 85.000€. En tot aquest 2020 en el
projecte de la Via Augusta, només s´ha iniciat l´estudi topogràfic, ara en aquest pressupost
2021 es destina un 1.000.000 a aquesta remodelació, però potser en un any marcat per la
COVID i el proper any, un any ple d´incerteses i amb un augment creixent de l´atur, potser l
´equip de govern havia de plantejar-se fer-ho amb 2 anys i no destinar tanta despesa a
inversions i si a despesa social per als nostres veïns i veïnes. L´Ajuntament és l´administració
més propera als ciutadans i ha de vetllar per les seves necessitats.
ERC no pot votar a favor d´un pressupost que augmenta considerablement les partides en
inversions i no en partides socials. Per ERC primer són les persones i les seves necessitats.»

ACTA DEL PLE

No trobem justificació, ni legal ni raonada, al fet d’haver configurat aquest pressuposto de manera que
no es pugui esbrinar la inversió i despesa de cada nucli de població que conformen aquest municipi.
No hem trobat llei norma o reglament que obliga a no determinar la identificació del nucli de població i
crec que tant nosaltres com la resta de veïnes i veïns tenen el dret de saber-ho, suposem que es una
qüestió política perquè tècnica no ho pot ser.
No trobem normal que la despesa corrent superi el 70% del total del pressupost. Estem parlant de més
de 13.000.000 de euros.
Dins els ingressos de les diferents concessions administratives, no trobem el corresponent a el bar de
l’alberg municipal de l’Hospitalet (Residència d’Hifrensa)
En canvi si que hi trobem d’ingrés del bar del camp de Fútbol de l’Hospitalet (L’Arenal).
Tornem a preguntar com és que al pressupost de l’ajuntament no apareix el capítol 5 de despeses a les
que es poden imputar fons de contingència i reserva per altres imprevistos”.

contingència, ja que tenim altres recursos.No tenim competències en el tema de la sanitat i
hem de donar servei als veïns. També hem d´apostar per la promoció turística. El que
continuarem fent és un anàlisi i una avaluació de les campanyes que portem a terme. En
quan al continuisme econòmic podem fer comparacions amb altres poblacions del Baix
Camp.
Vist el dictamen emès per la comissió informa va de serveis interns del 30 de novembre de 2020
Vistos els pressupostos dels diferents Patronats municipals, de la Societat Anònima municipal Idetsa i
de la Societat municipal de responsabilitat limitada Llastres Serveis Municipals SL per a l’exercici
econòmic de 2021

Primer.- Aprovar inicialment i en tota la seva integritat el pressupost de la Corporació per a l’exercici
econòmic de 2021, restant ﬁxades les despeses i ingressos en el termes que es desglosen en el següent
resum per capítols:
PRESSUPOST CONSOLIDAT
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El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C’s i 1 del PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb dues
abstencions (de JxCaT) i amb el vot en contra de tres membres (1 de la FIC, 1 d’ERC i 1 de la CUP)
ACORDA:

ACTA DEL PLE

Atès el que disposen els ar cles 112 i 113 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
Règim Local i el que disposen els ar cles 162 i següents del Reial Decret-Legisla u 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de les Hisendes Locals.

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Vistos els informes emesos per la Intervenció Municipal i altra documentació obrant a l’expedient.

Capítols INGRESSOS
1
2
3
4
5

2021
12.659.199,96 €
125.000,00 €
2.520.627,56 €
3.025.560,50 €
224.187,07 €

Ingressos corrents
6
7
Ingressos de capital
8
9
Ingressos financers
TOTAL

18.554.575,09 €
- €
198.830,47 €

18.753.405,56 €

Despesa no financera

18.685.613,6

QQUU
CCEE
19.118,00 € - €

198.830,47 €
25.000,00 €
- €

0,00 Total ingressos - Total despeses

2.823.981,53

Pressupost de l’Ajuntament

Pressupost Patronat Llar d’Infants

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Ingressos cap. 1 a 5 - CCEE - QQUU - Despeses cap.

2.823.981,53 1 a 5 - cap. 9
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1. Compliment de no dèficit
pressupostari (equilibri)
2. Estalvi corrent després
amortitzacions
Import de capítol 9 que es
finança amb subvenció
(préstec pont)
3. Compliment estalvi corrent
després d'amortitzacions
ajustat

2021
7.597.951,9
5.934.389,9
19.000,0
2.092.341,8
15.643.683,6
3.038.730,0
3.200,0
3.041.930,0
25.000,0
67.791,8
92.791,8
18.778.405,5

ACTA DEL PLE

Ingressos no financers
(Capitols 1 a 7)

25.000,00 €
18.778.405,56 €

Capítols DESPESA
1
2
3
4
Despesa corrent
5
Fons contingència
6
7
Despesa de capital
8
9
Despesa financera
TOTAL

Pressupost Patronat mitjans de comunicació

PRESSUPOSTOS SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS SECTORITZADES COM
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Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

ACTA DEL PLE

Pressupost Patronat Escola de música

Tercer.- Aprovar la relació de llocs de treball que integren la plantilla del personal funcionarial
i laboral adscrit a l´Ajuntament i als Patronats, així com els de les Societats IDETSA i LLastres
Serveis Municipals SL, en els termes fixats a l´article 283 del Decret-Legislatiu 2/2003, de 28
d´abril, pel qual s´aprova el text refòs de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya. S
´adjunta com ANNEX a aquest punt de l´acord la relació de llocs esmentada.
Quart.- Aprovar íntegrament la proposta del Consell d´Administració de la Societat Anònima
municipal d’ IDETSA de data 23 de setembre de 2020 del Pressupost d´Idetsa per a l´exercici
econòmic de 2021 sota el següent desglòs :
IDETSA
PRESSUPOST
D'INGRESSOS

OA

Capítol 1

0,00

Capítol 1

375.731,94

Capítol 2

0,00

Capítol 2

597.189,22

Capítol 3

742.593,03

Capítol 3

3.800,00

Capítol 4

432.000,00

Capítol 4
Despesa
corrent
Capítol 5

3.000,00

OA

Capítol 5
Ingressos

1.174.593,03

Fons

PRESSUPOST DE
DESPESES

979.721,16
0,00
0,00
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Segon.- Aprovar la documentació annexa al Pressupost d´acord amb el que disposa l´article
164, 165 i 166 del Reial Decret-Legislatiu 2/2004, de 5 de febrer, pel que s´aprova el text
refòs de la Llei d´Hisendes Locals.6 del Reial Decret-Legislatiu 2/2004, de 5 de febrer, pel que
s´aprova el text refòs de la Llei d´Hisendes Locals.

ACTA DEL PLE

El pressupost general i el de cada ens s’aprova formalment Equilibrat (el total d’ingressos
pressupostaris es igual a les despeses pressupostàries) i Anivellat, és a dir, que els ingressos
corrents un cop deduïdes les previsions d’ingressos de contribucions especials i quotes
urbanístiques són superiors en 2.823.981,53 a les despeses corrents i a la despesa del
capítol 9.

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

contingè
ncia
Capítol 6

corrents
Capítol 6

0,00

Capítol 7

0,00

Ingressos
de capital

0,00

Capítol 8

Capítol 7
Despesa
de
capital
Capítol 8

0,00

Capítol 9

0,00

Ingressos
financers
TOTAL

127.080,00
0,00
127.080,00
0,00

Capítol 9
Despesa
financera

67.714,80
67.791,87

0,00
1.174.593,03

LLASTRES SL
OA

PRESSUPOST
D'INGRESSOS

OA

PRESSUPOST DE
DESPESES

Capítol 1

Capítol 1

856.530,74

Capítol 2

Capítol 2

815.031,02

Capítol 3

2.049.05

Capítol 3

940.075,98

Capítol 4

750.000,00

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 8

Capítol 9

Capítol 9
TOTAL

1.690.075,98
SUPERÀVIT/DEFICIT

TOTAL

1.673.610.81
16.465,17

Sisè.- Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l´endemà
de la publicació edictal, d´aquestes aprovacions inicials, mitjançant anunci als taulers de la
Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona als efectes de presentació de
reclamacions i/o al.legacions.Exhaurit el termini esmentat, sense haver-se interposat cap tipus de
reclamació s´entendran aprovats els pressupostos definitivament sense necessitat d´ulterior
acord, procedint-se a la remissió d´una còpia a l´Administració Estatal i a la Delegació Territorial
del Govern a Tarragona d´acord amb el que disposa l´article 166 del Reial Decret-legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el text refòs de la Llei de les Hisendes Locals. Així mateix
es procedirà a la publicació de l´aprovació definitiva resumidament i per capítols dels diferents
pressupostos al Butlletí oficial de la província de Tarragona.

ACTA DEL PLE

Cinquè.- Aprovar íntegrament la proposta del Consell d´Administració de la Societat municipal
de responsabilitat limitada Llastres Serveis Municipals SL de data 28 de setembre de 2020 per a
l´exercici econòmic de 2021 sota el següent desglòs :

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

TOTAL
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1.174.593,03

Setè.- Contra la publicació de l´aprovació definitiva es podrà interposar recurs contencios 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 i ss de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i els articles 10.1b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de
les jurisdicció contenciosadministrativa del 13 de juliol de 1998.
Vuitè.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Intervenció municipal de fons, a les
secretàries dels Patronats, al Departament de Recursos Humans, a la Gerència d´Idetsa i a la
Gerència de Llastres Serveis Municipals SL.

5.Expedient 3906/2020. Estudi i aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de
l'ordenança fiscal núm 9, reguladora de la taxa de l'activitat publicitària

Es pretén aprovar una taxa de l'activitat publicitària per la publicitat a la TVV explica la Regidora Núria
Ortiz: "Es proposa que els anuncis per a les empreses i comerços amb la seu d’activitat registrada a
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant tinguin un preu de 3€ per cada emissió. I les que no tinguin seu al
municipi sigui de 5€."
Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant: Estem d’acord amb el fons,
es a dir que totes aquelles empreses que es vulguin publicitar a la Televisió de Vandellòs paguin una taxa
per anunciar-se, no obstant, hem trobat a faltar una diferenciació entre grans i petites i mitjanes
empreses, o tenir en compte bonificacions per donar suport a les noves empreses.
Per aquests motius i no haver pogut tenir accés a consultar les bases que contenen les normes d’ús
d’aquest servei votarem: ABSTENCIÓ"
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant:
"Estem d'acord en aquesta modificació, ja ho vàrem dir a la reunió del Patronat de comunicació.Però
volem aprofitar per aclarar qüestions:
A les Comissions informatives de dilluns, si no va ser així (corregiu-me) vàrem demanar que aquesta
ordenança fiscal núm.9 a l’article 4 que parla de activitats publicitaries no permeses i de propaganda
electoral. És regulés millor, ja que molts cops els partits polítics utilitzem el mobiliari públic per penjar les
coses i allí es queda, fet que trobem s’hauria de regular.
Dit això, ja ens avancem i al proper Ple nosaltres farem una proposta al respecte (si algún grup vol
treballar-la amb nosaltres estem obertes).
Aprofito també per desmentir coses que segurament al fer les Comissions Informatives via
videoconferència no van entendre bé i escampen de qualsevol manera per les xarxes socials.
Em dirigeixo a la CUP que ens té acostumats a fer posts ofensius i desqualificant a tècnics, treballadors i
evidentment a grups polítics i regidors, es a dir perquè tothom té la seva manera de fer política, però el
que no es pot tolerar són les mentides i evidentment no les desmentirem per les xarxes sinó que ho
farem aquí al Ple , perquè el que vàrem dir va ser aquí a l’Ajuntament davant de tots vostès.
En cap moment vaig demanar que multin a la CUP per penjar cartells de 11 setembre, vaig parlar de
regular on es pengen les coses per seguir una normativa i tenir endreçat el municipi. I si no s’acompleix
doncs evidentment multar a qui no ho faci.
Per tant, torno a repetir JxC proposa millorar l’ordenança núm 9 de publicitat al nostre municipi per fer
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A favor: 11, En contra: 0,
Abstencions: 2, Absents: 0
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Tipus de votació: Ordinària
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Favorable

una regulació de la mateixa i d’aquesta manera mantenir les vies i espais lliures públics i zones privades
d'ús públic, netes i creant espais concrets per publicitat."
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC: «Si considerem que els mitjans de
comunicació es financen en diners de tot el poble, entenem que la publicitat de les empreses municipals
ha de ser gratuïta.”
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant:
"Ens sembla molt bé aquesta proposta dels mitjans de comunicació local, és una manera de fomentar el
comerç i les nostres empreses del municipi a un preu molt assequible. I també ens sembla encertat la
diferència del preu d´emissió amb les empreses que no són locals."
La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP agraeix a totes les empreses que vulguin fer la seva
publicitat en aquest mitjà.
Finalitza el torn de les intervencions la Regidora Núria Ortiz que manifesta que el que s’aprova avui són
els preus públics, el reglament ja està aprovat prèviament i aprofita el treball realitzat des des mitjans de
comunicació per tenir aquest Reglament.

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l´orddenança fiscal núm 9, reguladora de la taxa de
l'activitat publicitària amb el següent contingut:
Article 1.- Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte regular, en ús de les competències que li confereix el Reial decret
legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i en desenvolupament de la Llei 9/2000, de 7 de juliol, reguladora de la publicitat dinàmica de
Catalunya, l´activitat publicitària en el terme municipal de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant en les
diferents modalitats en ella previstes, incloent la que s’emet per la Televisió de Vandellòs
d’empreses i comerços del municipi i també de poblacions veïnes
Article 2.- Concepte
S´entèn per activitat publicitària o publicitat tota acció dirigida a difondre tot tipus d´informació per
qualsevol dels mitjans regulats en aquesta ordenança. En els canals de difusió estan inclosos els
mitjans de comunicació locals i en aquest cas la Televisió de Vandellòs.
Article 3.- Classes d’activitat publicitària.
1. Pel que fa a la relació entre el subjecte actiu (qui fa la publicitat) i el subjecte passiu (qui rep la
publicitat):
a. Estàtica: la publicitat està localitzada en un lloc determinat i els subjectes passius s´han de
desplaçar per a rebre-la.

b. Dinàmica: és una forma de comunicació duta a terme per persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, en l´exercici d´una activitat econòmica adreçada a promoure la
contractació de béns o serveis de qualsevol classe, fins i tot drets i obligacions o la difusió de
missatges de naturalesa social, cultural, política o qualsevol altra, feta mitjançant el contracte
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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
l'abstenció de dos membres (1 de la FIC i 1 de la CUP), ACORDA:
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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 Decretlegislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel que s´aprova el text refós de la Llei municipal i del Règim local de
Catalunya.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa municipal de Serveis Interns del 30 de novembre de 2020

directe amb els possibles usuaris o clients i amb la utilització preferent, per posar-la en pràctica,
en zones de domini públic, vies i espais lliures i zones privades de concurrència o d´ús
públic. També i segons l’article 90 (a) de la Llei 22/2005 s’estén per publicitat “qualsevol
forma de missatge emès, mitjançant contraprestació i per encàrrec d'una persona física o
jurídica, pública o privada, en relació amb una activitat comercial, industrial, artesana o
professional, amb la finalitat de promoure la contractació de béns mobles o immobles o
de serveis de qualsevol tipus. També s'entén per publicitat qualsevol forma de missatge
audiovisual emès per compte de tercers per a promoure actituds o comportaments entre
els usuaris”.
c. Així mateix constituirà el fet imposable la utilització de suports i indicadors de senyalització
horitzontal de carrers que facin servir ells diferents empresaris per anunciar els seus
establiments.
2. La publicitat dinàmica s´exerceix, de conformitat amb l´art. 2 de la Llei 9/2000, per mitjà de:

3. Pel que fa al llenguatge emprat:

b. Visual
c. Mixta

Article 4.- Activitats publicitàries no permeses.

•

Les senyalades en els articles 2.2, 8, 12 a 15 de la Llei 9/2000.
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a. Sonora
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* publicitat manual
* repartiment domiciliari de publicitat
* publicitat mitjançant l´ús de vehicles.
* publicitat oral
* publicitat telemàtica.

audiovisual de Catalunya

• Les que inclou l’article 93 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació
audiovisual de Catalunya:

• No es permetra que els missatges no respectin els criteris de protecció de menors
contemplats en l’article 96 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació
audiovisual de Catalunya

• La propaganda electoral exceptuant els espais gratuïts de propaganda electoral durant
les campanyes de les eleccions municipals
•

Les que pel seu objectiu, forma o contingut siguin contràries a les lleis.

•

Les que puguin confondre’s amb senyals de trànsit.

•

Les que impedeixin la visibilitat dels conductors, els enlluernin, etc.

•

Les que puguin perjudicar el trànsit de vehicles o la seguretat dels vianants.

•

En els edificis qualificats com a monuments històrics artístics.

•

En els temples.

•

En els fanals.
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• Les exposades en l’article 92 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació

•

En els arbres.

Article 5.- Subjecció a llicència
L´activitat publicitària contemplada en aquesta ordenança resta subjecte a l´obtenció prèvia de la
corresponent llicència municipal, per un termini de 2 anys, susceptible de renovació d´acord amb el que
disposa l´article 62 de la Llei 9/2000.
Aquesta llicència s´entén sens perjudici d´altres llicències que pugui exigir la legislació sectorial.
Article 6.- Persones subjectes a l´obtenció prèvia de llicència
Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada que dugui a terme una activitat publicitària, així
com les agrupacions o els col·lectius sense personalitat jurídica que facin publicitat amb caràcter
esporàdic.
Article 7.- Procediment
1. La sol·licitud de llicència ha de reunir el contingut mínim de l´art. 66 de la Llei 39/2015, d’ 1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, fent constar el
lloc on es vol du a terme l´activitat publicitària.
Juntament amb la sol·licitud s´han d´acompanyar el següents documents:

En la resta de casos, el silenci tindrà caràcter positiu.
3. De conformitat amb el´art. 15.4 de la Llei 9/2000, si l´activitat publicitària mitjançant l´ús de
vehicles es pot dur a terme en diferents municipis, només cal la llicència del Municipi on es
pagui l´impost de circulació. No obstant, però el titular de la llicència ha de comunicar a
l’Ajuntament que no l´ha atorgat, amb una antel.lació de 5 dies a l´inici de l´activitat i per escrit
fent constar els dies, hores, llocs on la desenvoluparà i el tipus de publicitat, que disposa de la
llicència expedida per l´Ajuntament del lloc on es paga l´impost de circulació.
Article 8.- Infraccions i sancions
El règim d´infraccions és el previst en la Llei 9/2000 de 7 de juliol, reguladora de la publicitat dinàmica.
Les sancions consistiran en una multa amb els següents imports màxims:
a. Per faltes lleus: fins a 300’00 €
b. Per faltes greus: de 300’01 € fins a 601’00 €
c. Per faltes molt greus de 601’01 € a 3.005’00 €
El procediment sancionador seguirà els tràmits establerts en el Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador.

Article 9.- Les tarifes seran les següents :

1. Per exhibició de ròtuls o cartells consistents, per m2 o fracció, en períodes trimestrals o fracció.
a) en zona urbana......... 0’30 € .
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2. L´Ajuntament ha de resoldre la petició de la llicència en el termini màxim d´un mes, i en defecte,
el silenci tindrà caràcter negatiu o desestimatori si la seva estimació comportés la transferència
al sol·licitant o a tercers de facultats relatives al domini públic o al servei públic.
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b. Acreditació d´estar donat d´alta de l´IAE, si escau.
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a. Model de l´anunci en tamany A-4

b) en zona no urbana...... 0’15 € .
2. Per exhibició de cartells no consistents, 0’06 € per m2 o fracció i dia sense que pugui excedir
de 0’18 € per unitat.
3. Per distribució de publicitat dinàmica..... 50€/dia.
4. NO es regula la publicitat interior -cines, zones esportives, etc. per considerar-la de poca entitat
al Municipi.
5. Publicitat megafònica:
a. Amb mitjans propis, per hora o fracció.... 3’00 €
b. Utilitzant els de l'Ajuntament per anunci... 0’30 €

Així, per a les empreses i comerços que no tinguin la seu d'activitat registrada al municipi el preu
d'emissió d'una falca serà de 5 euros.

Article 9 bis.1. Només podran anunciar-se a la senyalització vertical direccional els establiments relacionats
amb els sectors de l´allotjament (hotels, hostals, pensions, càmping, administracions de finques
o conjunts i/o urbanitzacions especialitzades en la gestió d´allotjaments, agències de viatge i
allotjaments rurals) restaurants, empreses col·laboradores i relacionades amb la sanitat pública
que ofereixen servei d´urgències (farmàcies i centres mèdics) així com el servei de taxis amb
llicència municipal. També es considerarà la possibilitat d´instal.lar monòlits als espais públics
per part d´empreses i productes que promocionin, complementin i enriqueixin l´oferta turística
del nostre municipi, sempre que les seves característiques tècniques i de producte així ho
aconsellin.
Es podran anunciar a la senyalització vertical direccional els bars i les cafeteries.
2. En tots els casos la sol·licitud s´haurà de fer per escrit dirigida a la Regidoria de Comerç fent
constar el nombre d´indicadors que es demanen i el text de cada indicador adjuntant a la
documentació el plànol del poble on es pugui veure amb claredat l´ubicació exacte del mateix.
3. El mateix per al supòsit de la instal·lació de monòlits publicitaris.
4. S´haurà d´acompanyar a la sol·licitud, un certificat de l´Ajuntament on s´acrediti estar al corrent
dels pagaments d´impostos i taxes, així com fotocòpia compulsada de la inscripció de l´empresa
al registre oportú de l´organisme oficial del que depengui com a garantia i justificant de la seva
situació legal per exercir l´activitat que es vol publicitar. No podrà anunciar-se cap empresa que
no reuneixi totes les condicions d´aquest apartat.
5. Els indicadors sempre s´hauran de demanar sobre pals existents fixant-se el límit d´anunciants
per pal en base a les especificacions tècniques del fabricant del pal. En el cas de demanar
senyalització en un lloc on no hi hagi un pal col·locat la Regidoria de Comerç demanarà un
informe a la Policia Local i al departament de serveis tècnics de l´Ajuntament amb tots dos es
valorarà la seva idoneïtat i col·locació en funció de paràmetres com la visibilitat, pol·lució
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euros, per a cobrir com a mínim, la despesa del personal que haurà de programar l'emissió
d'aquestes falques.
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7. Els preus dels anuncis emesos per la Televisió de Vandellòs tindran un preu públic de tres
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6. Col·locació de pasquins i cartells en carteleres d'aquest Ajuntament per m2 o fracció i
setmana..... 0’30 € .

arquitectònica, perill per als vianants, impossibilitat tècnica, harmonia amb l´entorn, etc.
El cost de compra de l´indicador direccional anirà a càrrec de l´anunciant. Aquest indicador s´haurà
d´ajustar a les especificacions tècniques que estableixi el patronat i la instal·lació de l´indicador i el
pal, si fos necessari, s´efectuarà per la Brigada municipal.
6. S´establiran les següents quotes en concepte de taxes anuals.
De 1 a 2 indicadors 30 € per unitat
De 3 a 5 indicadors 25 € per unitat
. Establir una taxa per import de 30 € anual per la senyalització d´un tòtem publicitari destinat als locals
del Port. La tramitació de l´alta i/o baixa, si escau, seguirà el mateix tràmit que per la senyalització
vertical direccional.
Les taxes no inclouen ni retolació ni muntatge dels anuncis.

7. L´impagament de la taxa anual o la no inscripció al registre oportú que autoritzi legalment per a l
´exercici de l´activitat publicitada donarà dret a la Regidoria a retirar immediatament l´indicador
sense tenir per aquest motiu, cap dret d´indemnització.
7. Els ingressos que es derivin pel concepte de quotes anyals, aniran directament a la tresoreria
de l´Ajuntament de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant.
Article 10.En tot el no previst en aquesta ordenança, s´aplicarà la Llei 9/2000, de publicitat dinàmica i altra
legislació sobre la matèria.
Article 11.La present ordenança començarà a regir a partir de la seva publicació definitiva al BOP i serà vigent fins
a la seva derogació i/o modificació.
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 comú de les administracions públiques i els articles 10.2 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora
de la jurisdicció contenciosaadministrativa del 13 de juliol de 1998.
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7. El dret de reserva d´espai es renovarà anualment sol·licitant-ho per escrit a la Regidoria de
turisme durant els mesos consecutius de desembre i gener. Tindran preferència per a la reserva
d´espais publicitaris, les empreses instal·lades al municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant.
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Els espais publicitaris contractats no es podran subcontractar a tercers i no poden contenir
missatges o publicitat ofensiva sota criteri de la Regidoria.
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Els materials utilitzats i els estandars de qualitat de l´anunci estaran definits per la Regidoria de
Comerç.

6.Expedient 3635/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la creació i classificació del
lloc de treball de tresoreria (i modificació de la plantilla de personal)
Favorable

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

Atès l´informe 204/2020 del Tècnic de Recursos humans del següent contingut :
“Assumpte
:Modificació del lloc de treball de tresoreria.
Fets:El vigent document de plantilla de personal de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va
ser aprovat en sessió plenària de 4 de desembre de 2019, com a document annex al pressupost 2020
de la corporació.

A aquest efecte, es dicta el decret d’alcaldia de 2 de desembre pel qual es sol·licita a la Direcció
General d’Administració Local la creació i classificació del lloc de tresoreria, de classe única, de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, com a lloc de treball reservat a personal funcionari
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d’intervenció tresoreria, que
s’ha de proveir pel sistema de concurs.
En data 4 de novembre, es recepciona requeriment de la Direcció General d’Administració Local, pel
qual es demana certificat de l’acord definitiu del ple de la corporació de l’aprovació de la modificació de
la plantilla en què consti el lloc de treball de tresoreria integrat en el grup A1, sense classe ni categoria,
així com el sistema de provisió per concurs de mèrits.
En conseqüència, es proposa que el lloc de treball de tresoreria quedi configurat com
segueix a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
A.- FUNCIONARIS DE CARRERA
A.1- ESCALA: PERSONAL FUNCIONARI D'HABILITACIÓ NACIONALDENOMINACIÓ
LLOC DE TREBALL PLACES GRUP ESCALA SUBESCALA
TRESORER/A 1 A1 FHCN INTERVENTOR / TRESORER
Departament Denominació Grup Règim Complements Requisits
Destí Específic
Serveis econòmics Tresorer/a A1 F 22 14 FHCN – RD 128/2018
El sistema de provisó establert per al lloc de tresoreria és el concurs de mèrits d’acord amb allò previst
en el capítol IV del referent RD 128/2019.
Les funcions del lloc de tresoreria són les definides a l’article 5 del RD 128/2018:
1. La funció de tresoreria comprèn:
a) La titularitat i direcció de l'òrgan corresponent de l'entitat local.
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Per tal de donar plena regularització es requerirà la creació i classificació del lloc per part de la Direcció
General d’Administració Local, tal com es determina en el Reial Decret 1731/1994, de 29 de juliol, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
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Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local va
introduir l’article 92 bis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel que
s’estableix que els ens locals amb secretaria classificada en classe segona han de tenir obligatòriament
creat i classificat el lloc de tresoreria com a lloc de treball reservat a personal funcionari d’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional.
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Atès que en la plantilla i relació de llocs de treball de l’ajuntament hi consta la plaça de tresoreria,
reservada per a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, i que aquesta
plaça està dotada econòmicament.

D’acord amb l’article 9 del Reial decret 1732/1994 s’atribueix la competència d’execució en matèria de
creació, supressió i classificació dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de
caràcter estatal a la Direcció General d’Administració Local.
Vist l’article 92 bis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel que
s’estableix que els ens locals amb secretaria classificada en classe segona han de tenir obligatòriament
creat i classificat el lloc de tresoreria com a lloc de treball reservat a personal funcionari d’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional.
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional.
Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC es manifesta: “No obstant, ens sembla
que el nostre ajuntament no es pot permetre aquestes errades. S’obrí un procés per cobrir aquesta
plaça sense tenir en compte el que marca la legislació vigent, i des de l´Administració General d
´Administració local comuniquen al nostre ajuntament que el procés de selecció s´ha d´aturar fins que
no s´enviï tota la documentació esmenada.
Vull recordar el mateix que va ser passar amb el projecte de l´Aulari i de la Residència els quals el
Col.legi d´Arquitectes va interposar recursos perquè també hi havia deficiències en el procés. Des d
´ERC pensem que aquests defectes passen massa vegades...”
Al que contesta l’Alcalde que són situacions burocràtiques que en cap cas correspon als polítics
aquestes tasques.
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Normativa:L’article 2 del Reial decret 1731/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional estableix que
correspon a la comunitat autònoma la competència d’execució en matèria de classificació de llocs de
treball reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

ACTA DEL PLE

b) El maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l'entitat local, de conformitat amb el que estableixen
les disposicions legals vigents i, en particular:
1r La formació dels plans, calendaris i pressupostos de Tresoreria, distribuint en el temps les
disponibilitats dineràries de l'Entitat per a la puntual satisfacció de les seves obligacions, atenent les
prioritats legalment establertes, d'acord amb els acords adoptats per la Corporació, que inclouran
informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de manera que es garanteixi el compliment
de l'termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.
2n L'organització de la custòdia de fons, valors i efectes, de conformitat amb les directrius assenyalades
per la Presidència.
3r La realització dels cobraments i els pagaments de conformitat amb el que disposa la normativa
vigent, el Pla de Disposició de Fons i les directrius assenyalades per la Presidència, autoritzant
juntament amb l'ordinador de pagaments i l'interventor els pagaments materials contra les comptes
bancaris corresponents.
4t La subscripció de les actes d'arqueig.
c) L'elaboració dels informes que determini la normativa sobre morositat relativa a l'acompliment dels
terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de cada entitat local.
d) La direcció dels serveis de gestió financera de l'entitat local i la proposta de concertació o modificació
d'operacions d'endeutament i la seva gestió d'acord amb les directrius dels òrgans competents de la
Corporació.
e) L'elaboració i acreditació de el període mitjà de pagament a proveïdors de l'entitat local, altres dades
estadístiques i indicadors de gestió que, en compliment de la legislació sobre transparència i dels
objectius d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, despesa pública i morositat, hagin de ser
subministrats a altres administracions o publicats a la web o altres mitjans de comunicació de l'entitat,
sempre que facin referència a funcions pròpies de la tresoreria.
2. La funció de gestió i recaptació comprèn:
a) La prefectura dels serveis de gestió d'ingressos i recaptació.
b) L'impuls i direcció dels procediments de gestió i recaptació.
c) L'autorització dels plecs de càrrec de valors que es lliurin als recaptadors, agents executius i caps
d'unitats administratives de recaptació, així com el lliurament i recepció
de valors a altres ens públics col·laboradors en la recaptació
d) Dictar la provisió de constrenyiment en els expedients administratius d'aquest caràcter i, en tot cas,
resoldre els recursos contra la mateixa i autoritzar la subhasta de béns embargats.
e) La tramitació dels expedients de responsabilitat que procedeixin en la gestió recaptatòria.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 30 de novembre de 2020
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de d’ERC, 1
de la CUP, 1 C’s i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen, i amb l’abstenció del membre de la FIC, ACORDA:
Primer.- Aprovar la modificació del lloc de treball de tresoreria en els termes descrits en la part
expositiva: integració en el subgrup A1 i amb sistema de provisió per concurs de
mèrits.
Segon.- Donar-ne compte a Secretaria general, a l’interventor municipal i al Departament
de recursos humans de l’Ajuntament.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració Local.

Per l'Alcalde s'explica en resum aquest Reglament que ha estat degudament consensuat pels
representants dels treballadors d'aquest Ajuntament.
Atès que aquest s'ha substanciat una consulta pública a la web municipal i al portal de la
transparència segons el que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de
procediment administratiu comú.
Atès el que disposen els articles 49 i 70 de la Llei 7/85, de 2 d´abril, reguladora de les Bases
del règim local, 63.1 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d
´obres, activitats i serveis dels Ens Locals i 178-1 b) del Decret legislatiu 2/03, de 28 d´abril,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant: " Després de fer
les consultes oportunes, votarem a FAVOR d’aquest pla de treball, sabem que la proposta
sorgeix de la urgència de les treballadores del nostre consistori per poder-se acollir a aquest
pla, i que per tant si elles hi estan d’acord, nosaltres els donem tot el suport. "
Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 30 de novembre de
2020
El Ple de l´Ajuntament per unanimitat dels tretze membres que legalment el componen (6 del
PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC, 1 de la CUP, 1 de C's i 1 del PP), ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el reglament regulador de la prestació del servei mitjançant
teletreball a l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant que s' adjunta com Annex 2
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils comptats a partir de
l'endemà de la seva publicació edictal tant al Butlletí oficial de la província com al Diari oficial
de la Generalitat de Catalunya i als Taulers d´anuncis de la Corporació.Exhaurit el termini
sense haver-se presentat cap tipus d´al.legació i/o reclamació l´acord esdevindrà en definitiu
sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra del seu contingut
aprovada definitivament.
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Tipus de
votació: Unanimitat/Assenti
ment

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

7.Expedient 3700/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, del Reglament regulador de la
prestació del servei mitjançant teletreball a l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Tercer.- Contra la publicació de l´aprovació definitiva d’aquest reglament es podrà interposar
recurs contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadministrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l´endemà de
la publicació de l´aprovació definitiva, d´acord amb el que disposa l'article 112 de la Llei
39/2015, d' 1 d´octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions
públiques i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de les jurisdicció
contenciosadministrativa del 13 de juliol de 1998.
Quart.- Aquest reglament entrarà en vigor l´endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de
la província de Tarragona, i sempre que s´hagi donat compte de la mateixa a l´Administració
de la Generalitat i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l´art. 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d´abril, de Bases de Règim Local.

Tipus de votació: Ordinària

Per l'Alcalde s'explica en resum de la modificació d'aquest Reglament que requeria una
actualització ja que estava vigent des del 2003.
Atès el que disposen els articles 49 i 70 de la Llei 7/85, de 2 d´abril, reguladora de les Bases
del règim local, 63.1 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'prova el Reglament d´obres,
activitats i serveis dels Ens Locals i 178-1 b) del Decret legislatiu 2/03, de 28 d´abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Intervé la Regidora Elídia López pel grup municipal de la FIC manifestant: “Considerem una errada la
disposició representativa dels membres de la corporació apuntat en aquest reglament, en el sentit que
per davant dels regidors delegats hi han de ser els portaveus del grups municipals per ordre de resultats
electorals. Els regidors delegats no han de estar per davant dels portaveus dels grups municipals i així
ho reflexa el protocol ordinari de l’administració.Per cert, no hem trobat el reial decret 1099/83, però si
que hem trobat el 2099/83 que parla de protocol.”

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant: "Hem estat
repassant aquest Reglament i no estem d´acord en l´article 22, que estableix que la bandera
espanyola s´ha de situar en un lloc destacable i d´honor. A més que s´hagi de col.locar als
despatxos oficials quan l´acte l´acte ho requereixi. I l´article 26, ordenament i relació de la
Corporació Municipal en quan a l´assistència en els actes oficials: alcalde, tinents, regidors
delegats i en quart lloc, la resta de regidors segons llistes. Pensem que tots els regidors
haurien de tenir la mateixa ordenació"
Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 30 de novembre de
2020
El Ple de l´Ajuntament amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de
C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen, amb l´abstenció del membre del membre de la CUP i amb el vot en contra de dos

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

8.Expedient 3952/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del
reglament i manual d'honors, distincions i simbologia identificativa.

membres (1 de la FIC i 1 d'ERC), ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament i manual d'honors, distincions i
simbologia identificativa que s' adjunta com Annex 3
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils comptats a partir de
l'endemà de la seva publicació edictal tant al Butlletí oficial de la província com al Diari oficial
de la Generalitat de Catalunya i als Taulers d´anuncis de la Corporació.Exhaurit el termini
sense haver-se presentat cap tipus d´al.legació i/o reclamació l´acord esdevindrà en definitiu
sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la publicació de la modificació aprovada
definitivament.

Desfavorable

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

Per la Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT s'explica la Moció
presentada:
"Una dada molt sorprenent és la diferència important que hi ha entre les mesures que es
prene" dins de la central i les que s'apliquen a l'exterior, que són menors. En aquest informe
s’evidència que les infraestructures de la zona s’han de millorar com les línies de tren R15 y
R16 y les carreteres assenyalades com a vies d’evacuació ja que algunes van a parar a
antics camins de carros. També cal destacar que en algunes àrees poblades de la zona
segueixen sense rebre cobertura mòbil, el que impossibilitaria que aquests veïns rebessin un
avís per SMS en cas d'accident nuclear, passa el mateix amb el sistema de sirenes,
inexistent i fonamentat en sistema de megafonia que s’ha de millorar per poder facilitar
evacuacions en cas de fuites radioactives ja que els veïns i veïnes no sentirien l’avís.
Per tant, calen més recursos econòmics i materials als ajuntaments de la zona que es

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

9.Expedient 3948/2020. Estudi i aprovació de la proposta de resolució que presenta el
grup municipal de JxCaT per demanar que es prenguin mesures per adaptar el Pla
d'emergència nuclear de Tarragona (en referència als plans d'emergència que afecta a
la CNVII) a les noves directives europees i millorar les infraestructures per facilitar les
evacuacions en cas d'emergència nuclear
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Quart.- Aquest reglament entrarà en vigor l´endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de
la província de Tarragona, i sempre que s´hagi donat compte de la mateixa a l´Administració
de la Generalitat i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l´art. 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d´abril, de Bases de Règim Local.

ACTA DEL PLE

Tercer.- Contra la publicació de l´aprovació definitiva d’aquest reglament es podrà interposar
recurs contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadministrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l´endemà de
la publicació de l´aprovació definitiva, d´acord amb el que disposa l'article 112 de la Llei
39/2015, d' 1 d´octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions
públiques i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de les jurisdicció
contenciosadministrativa del 13 de juliol de 1998.

veurien afectats en cas d’accident.
Cal la revisió de l’òrgan ( el Penta i els comitès vinculats ) que coordina els municipis
afectats, l'empresa explotadora, l'Administració de l'Estat i la Generalitat.
Bé nosaltres volem que amb aquests 10 anys més que s’ha allargat la vida Central Nuclear
Vandellòs 2, es faci pressió com a Consistori per a que s’inverteixi en més seguretat, el que
no podem admetre és pasar 10 any més sense cobertura móvil, vies alternatives ni millora
infraestructures en cas d’evaquació. Esperem que no ens calgui mai utilizar-ho, però no
podem estar sense aquestes coses que manquen, pel nostre bé."

Vista la Moció que literament estableix:

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va presentar el novembre del 2019 un informe sobre
"deficiències en matèria d'emergència nuclear" alertant de carències en matèria de seguretat
davant un possible accident nuclear, en referència als plans d'emergències que afecten les
centrals nuclears de Vandellòs II, Ascó I i Ascó II.
Una dada molt sorprenent és la diferència important que hi ha entre les mesures que es
prenen dins de les empreses i les que s'apliquen a l'exterior, que són menors. En aquest
informe s’evidència que les infraestructures de la zona s’han de millorar com les línies de
tren R15 y R16 y les carreteres
assenyalades com a vies d’evacuació ja que algunes van a parar a antics camins de carros.
També cal destacar que en algunes àrees poblades de la zona segueixen sense rebre
cobertura mòbil, el que impossibilitaria que aquests veïns rebessin un avís per SMS en cas
d'accident nuclear, passa el mateix amb el sistema de sirenes, inexistent i fonamentat en
sistema de megafonia que s’ha de millorar per poder facilitar evacuacions en cas de fuites
radioactives ja que els veïns i veïnes no sentirien l’avís. Per tant, calen més recursos
econòmics i materials als ajuntaments de la zona que es veurien afectats en cas d’accident.
Un punt a destacar i que cal acordar amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, la revisió
de l’òrgan ( el Penta i els comitès vinculats ) que coordina els municipis afectats, l'empresa
explotadora, l'Administració de l'Estat i la Generalitat.
A més, alguns dels recursos d’emergència disponibles per part de la Generalitat de
Catalunya no s’aprofiten degudament, com és el cas del Centre d’Emergències de Catalunya
(CECAT) ubicat a Reus, amb capacitat de coordinació, direcció i gestió de l’emergència molt
superior a l’espai que actualment acull la direcció i coordinació del Penta en cas d’accident.
D’altra banda, els recursos que la Generalitat de Catalunya incorpora en aquests moments al
pla Penta i que són els majoritaris sobre el terreny en cas d’emergència (Bombers, Mossos
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És important recordar que en període estival resideixen 110.000 persones en un radi de 20
quilòmetres a la central de Vandellòs i que moltes d'elles són turistes sense la més mínima
informació. Per tant és necessari aplicar una estratègia que contempli aquesta població
casual. A més, cal fer simulacres anuals que involucrin els veïns de la zona incloent la
població de les segones residències, molt nombroses a la zona, així com oferir-los informació
sobre com han de fer l'evacuació i quines vies i transports haurien d’utilitzar en cas
d’evacuació.

ACTA DEL PLE

Així doncs, la central Vandellòs II podrà operar fins a l'any 2030 tot i que sobrepassarà en
dos anys el que marca el disseny de l'empresa fabricant del reactor, l'americana
Westinghouse. Els 12 incidents que la central ha tingut en l'últim any i mig no han afectat la
decisió del Ministeri.

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

"La central nuclear de Vandellòs II va iniciar l'activitat comercial el 1988. El Ministeri per a la
transició ecològica, en mans de Podem, ha autoritzat aquest juliol que Vandellòs II continuï
l'activitat deu anys més després de l'informe favorable de el Consell de Seguretat Nuclear.

d’Esquadra , Protecció Civil i SEM - Salut), no han rebut mai cap inversió per afrontar les
actuacions especifiques que comporta el risc i l’emergència nuclear.
És urgent que s’incorporin al Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona (Penta) les noves
mesures dictades per la Comissió Europea després del greu accident nuclear de Fukushima
que va tenir lloc en l'any 2011. També cal valorar la idoneïtat de repensar i redefinir les
actuals zones 1 i 2 als efectes de la planificació en emergències nuclears i la dotació i el
suport econòmic i tècnic als municipis afectats.
Cal recordar que el Pla d’emergència Especial depèn de l’Estat Espanyol.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents
acords:
PRIMER.- El consistori insta als òrgans competents a adaptar el Pla d'emergència nuclear de
Tarragona a les noves directives europees.

CINQUÈ.- El consistori insta al Gobierno del Estado Español a acordar amb el Govern de la
Generalitat de Catalunya un millor encaix dels recursos
d’emergència d’aquest últim, incloent les inversions necessàries per part del primer.
SISÈ.-Traspassar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al
Senado de España, Endesa e Iberdrola, AMAC, els Bombers, Mossos d’Esquadra ,
Protecció Civil i SEM
SETÈ.- Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del municipi de Vandellòs i l
´Hospitalet de l´Infant."

Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP: "La CUP com a organització
política preocupada per la seguretat de les centrals nuclears, va incorporar al programa
electoral un punt per crear una comissió municipal de vigilància i control de la central nuclear
Vandellòs 2 per garantir el compliment de les màximes mesures de seguretat mentre aquesta
instal·lacióm estigui en funcionament. Aquesta proposta la vam portar a ple el passat mes de
desembre de 2019, la qual va ser rebutjada amb els vots en contra del PSC, CS I PP. Veure
que a dia d’avui, després de més de 30 anys amb les centrals en funcionament, les
emergències nuclears és una preocupació vigent, és símbol de que durant molt de temps
s’ha funcionat amb una sabata i una espardenya, i que per tant el seu estat és
precari. Si volem tenir uns bons plans de seguretat nuclear, cal saber primer que aquesta
funciona correctament. Tot i així creiem en la importància de tenir uns plans d’emergència
nuclear d’acord amb les noves normatives i que es duguin a terme les inversions necessàries
a tots els nivell. Per tot això votarem a favor".

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant:"També
voldríem afegir que hauríem d´exigir que l´Ajuntament utilitzés els recursos provinents de les
subvencions del PAMEN per invertir-los en totes aquestes qüestions."
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QUART.- El consistori insta als òrgans competents a millorar les infraestructures, la cobertura
mòbil i el sistema de sirenes entre altres coses per a facilitar evacuacions en cas
d’emergència nuclear.

ACTA DEL PLE

TERCER.- El consistori insta als òrgans competents a la revisió de l’òrgan que coordina els
municipis afectats, l'empresa explotadora, l'Administració de l'Estat i la Generalitat.

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

SEGON.- El consistori insta als òrgans competents a adaptar el Pla d'emergència nuclear de
Tarragona a que redefineixi les zones 1 i 2.

Intervé el Regidor Tomàs Diaz pel grup municipal de C's manifestant que no podem arribar a
cap lloc, no te cap sentit fer-ho. Es van renovant emissores, altaveus.

Per l'Alcalde es manifesta:"Parlem de Plans de Seguretat de les Centrals Nuclears.
A veure, a Espanya existeix un Pla Bàsic d’Emergències Nuclears (PABEN) que és el que
s’ha d’adaptar a les directrius europees. D’acord a aquesta previsió, la Direcció General de
Protecció Civil del Ministeri de l’Interior modificarà els diferents plans territorials, entre ells el
Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA) que depèn de la Subdelegació del Govern
de l’Estat. I és aquesta institució la que insta als diferents municipis de la zona I (municipis
que estan en el radi de 10 km del reactor) i de la zona II (20 km) a redactar o esmenar els
Plans d’Emergència Nuclears municipals (PAMEN).

També s’al·ludeix a un informe del Síndic de Greuges de 2019 sobre les deficiències en
matèria d’emergència nuclear. Com ja li vam comentar al mateix Síndic, ens sembla correcta
aquesta preocupació, però no ara, perquè com dieu en el text la central Vandellòs II va entrar
en funcionament el 1988, fa més de 30 anys. I si us fixeu quan, en principi, només en queden
15 d’explotació.
El nostre gran desacord amb la moció que presenteu és que, en la mateixa, es fa
continuadament referència a les zones 1 i 2, com si tinguessin la mateixa incidència i
preocupació. I això no ha estat mai així.
A tall d’exemple, recordareu que la setmana passada vam celebrar un Comitè d’Informació
sobre el funcionament de la CN Vandellòs II que presideix el Ministeri, amb assistència del
CSN, la DG de Protecció Civil del Ministeri d’Interior, el departament d’Empresa i la DG de
Protecció Civil de la Generalitat, aquests municipis de zona 2 no hi eren i no hi ha estat mai.
Aquests municipis tampoc es poden acollir als ajuts que adjudica el Ministeri d’indústria dels
fons d’ENRESA i que només s’atorguen als municipis de la zona 1.
Els municipis que sempre han estat proactius en vers la seguretat de les zones nuclears són
els de l’anomenada zona 1, en el nostre cas Mont-roig, Tivissa, Pratdip i l’Ametlla de Mar.
Per tant, nosaltres no entenem que s’hagi d’incloure en aquestes actuacions als municipis de
la zona 2 que només cerquen un benefici econòmic, sense que mai s’hagin implicat amb
altres qüestions i, especialment, aquelles referides a la seguretat del territori."
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En la introducció de la moció s’esmenta que s’ha renovat la llicència d’explotació per 10
anys, però cal recordar que l’acord signat entre les empreses propietàries i el Ministeri de
Transició Ecològica que presideix Teresa Ribera del PSOE, no de Podem, és que l’explotació
es podrà perllongar fins l’any 2035.
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En aquest sentit, des de fa 30 anys l’Associació que agrupa els municipis en àrees nuclears
en zona I (AMAC), demana a la D.G. de Protecció Civil la dotació de més mitjans per fer front
a una possible emergència nuclear. L’objectiu ideal seria que el responsable de la seguretat
se n’encarregues de realitzar totes aquestes tasques i que els ajuntament no haguessin
d’intervenir. Tanmateix, com que això no s’ha portat mai a terme, hi ha la demanda
continuada de millorar les megafonies, les telecomunicacions, la millora de les vies
d’evacuació i dels vehicles i, algunes d’elles, arriben en forma de subvenció als municipis
aproximadament cada quatre anys.

ACTA DEL PLE

Òbviament, els nivells de paràmetres a detallar per aquests plans municipals és molt diferent
als que el Consejo de Seguridad Nuclear imposa a les empreses en els seus plans
d’emergència interior.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 30 de novembre 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
favoravable de cinc membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 de la CUP) i amb l
´abstenció del membre del PP, ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta de resolució referenciada presentada pel grup municipal de
JxCaT.

10.Expedient 3976/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per modificar el nomenclàtor municipal

Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es presenta la proposta d'acord
del següent contingut literal:
Els nomenclàtors reflecteixen la història dels pobles i el seu sentiment de pertinença
col·lectiva, així com l’evolució de les diferents sensibilitats socials i polítiques al llarg del
temps. Fins i tot en casos extrems, com ara la dictadura feixista que va governar l’Estat
espanyol entre els anys 1939 i 1975, poden arribar a reflectir l’horror al qual és sotmesa la
població per part dels seus governants. En relació al nomenclàtor dels diversos nuclis de
població que conformen el nostre municipi, ens agradaria fer algunes reflexions.
1- Cal recuperar les denominacions tradicionals que, en algun moment de la història recent,
han estat substituïdes per altres formes. Els noms tradicionals dels carrers són aquells que el
poble els ha anat atorgant al llarg dels segles, independentment de la conjuntura política.
Aquest punt el portàvem al programa electoral i presentem, en conseqüència, aquesta
proposta d’acord amb la voluntat de compliment del mateix.
2- Una altra de les directrius que caldria tenir en compte és la necessitat de retre homenatge
a tots aquells col·lectius que han lluitat, des del nostre territori, per aconseguir una societat
més lliure i justa, la memòria dels quals s’ha volgut esborrar, i la reivindicació dels quals a
alguns els resulta incòmoda, ja que posa de relleu les seves vergonyes i contradiccions en
relació a la memòria històrica. Entre aquests col·lectius cal fer especial esment a les dones,
als lluitadors per la llibertat i a tots aquells que es van destacar en la defensa de la legalitat
democràtica vers la barbàrie feixista. Resulta simplement inacceptable que des de
l’Ajuntament no s’hagi fet cap tipus d’homenatge específic per als defensors de la legalitat
republicana i democràtica. Ara ja són tots morts, però potser encara estem a temps de retre’ls
homenatge pòstum.
Per aquests motius, presentem la següent
PROPOSTA D’ACORD
1- Que les actuals plaça dels Doctors Gil-Vernet i plaça de l’Ajuntament a Vandellòs
recuperin els noms tradicionals de plaça de baix i plaça de dalt, respectivament.
2- Que el carrer Estanislau Figueres de Vandellòs passi a ser el carrer Lluís Companys i
Jover.
3- Que el carrer Ramon Berenguer IV de l’Hospitalet de l’Infant passi a ser el carrer

ACTA DEL PLE

A favor: 1, En contra: 9,
Abstencions: 3, Absents: 0

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Tipus de votació: Ordinària
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Desfavorable

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Intervé la Regidora Núria Ortiz es fa la següent explicació: Efectivament els nomenclàtors
acostumen a reflectir la història general d’un país i d’un poble, així com els llocs més
identificatius del territori.Per aquest motiu, al desembre de 2018 es va realitzar el nomenclàtor
d’una part nova del municipi, concretament de la població de l’Hospitalet de l’Infant i els
polígons Tàpies I i Tàpies II. D’altra banda, a l’any 2014 a la partida de la Porrassa es van
substituir els noms de poblacions de les illes Balears i altres per noms de personatges
històrics recents del segle XX, tant del període de la Mancomunitat com de la II República,
entre ells el del president Lluís Companys que, fins aquell any, no constava en el nomenclàtor
municipal i que és utilitzat per força gent, ja que és el carrer que comunica la carretera de
Mora amb la nova estació del tren. Això ho va fer el govern municipal del PSC-FIC i es va
aprovar per unanimitat. També vull assenyalar que més recentment es va aprovar en Ple la
revisió del nomenclàtor de l’Hospitalet de l’Infant i dels polígons industrials. Els criteris que es
van aplicar foren els que hem dit al principi, que fossin noms de partides preexistents i que,
per tant, fossin un recordatori perpetu d’aquesta singularitat natural transformada. Quan la
incorporació de noms de dona, també ho hem anat fent a mesura que s’han produït algunes
de les modificacions que hem esmentat. Així un tram del carrer Rosers es va passar a
denominar Joana de Foix i un dels carrers del sector de la Porrassa es diu Clara
Campoamor. La nostra intenció és que, durant aquest mandat, es faci la revisió ortogràfica i
toponímica de la resta de nuclis del municipi, per actualitzar-la i, si cal, incorporar
modificacions. També vull fer entendre que les modificacions són més fàcils en aquells indrets
en que no hi ha veïns afectats atès que cal canviar moltes dades al cadastre, al cens, als
proveïdors de serveis, etc. Finalment, no entenem com s’incorporen dos topònims que no
tenen res a veure amb el franquisme com són els noms d’Estanislau Figueres, primer
president de la I República al 1873 o el Comte Ramon Berenguer IV que visqué al segle
XII.Atenent a que es tracta d’una feina que s’ha fet i que s’està fent votarem que NO a
aquesta moció que mescla -quan no confon- situacions molt diverses de la nostra història.

ACTA DEL PLE

referèndum de l’1 d’octubre.
4- Que s’assignin a les següents persones amb vincles amb el municipi i el territori, noms de
carrer repartits entre els diferents nuclis de població del municipi: Pere Joan Barceló i
Anguera (Carrasquet), Josepa Figueres i Margalef, Neus Català i Pallejà, Frederica Montseny
i Mañé, Lluís Margalef i Vernet."

sigui referent a la memòria històrica i fer desapareix els noms dels carrers amb connotacions franquistes
però per què aquets noms i no altres i per què amb aquesta moció no esta inclòs el carrer Cèsar
Gimeno ( ERC va fer esmenes a la moció on incloïa Cèsar Gimeno i no s’han tingut en consideració)”

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC:”Quan vam llegir la moció
ens va sorprendre enormement el fet que proposéssiu canviar carrers del municipi per
imposició sense demanar el parer de la ciutadania, a més que ho féssiu valtros que sempre
parleu de la participació ciutadana i de les assembles. Us volem recordar un exemple: no vau
voler participar en l´el.laboració del ROM aduint que no es comptava amb la participació
ciutadana.
ERC té en compte a les persones, i per això us va plantejar dos esmenes que no heu
acceptat:
La primera era fer una consulta popular, i us ho proposàvem perquè el fet de canviar el
nomènclator afecta molt significativament als veïns i veïnes, tràmits burocràtics, vincles
emocionals, etc...
En aquesta moció pensem que és fonamental conèixer el parer de la gent. Quan ens diueu
que no accepteu l´esmena perquè nosaltres no hem demanat cap consulta popular en cap
tema això no és cert. Us volem recordar per exemple que en el tema de la granja de
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Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC: “Estem d’acord amb tots el que

Vandellòs hem demanat en vàries ocasions que l´equip de govern faci una consulta per
conèixer el parer de la gent en quan al nou projecte que es pugui fer.
Respecte a la segona esmena que us plantejàvem era que retiréssiu el nom de la Neus
Català perquè ja es va aprovar durant aquesta legislatura a proposta nostra i vull recordar
que la regidora Núria Ortiz, va dir que es ficaria en un carrer que es fés nou per no ocasionar
maldecaps als veïns. També afegíem que incorporéssiu al llistat de nom sque plantejàveu per
reivindicar la memòria històrica, la retirada del nom al carrer del Comandant franquista César
Gimeno, encara que es va retirar en l´inici del període democràtic la paraula comandant,
roman el seu nom, i per ERC això és blanquejar el franquisme.
No podem permetre que un municipi com el nostre encara restin vestigis franquistes, i no
podem entendre com no heu acceptat ni tant sols això.”

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 30 de novembre de
2020.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de nou membres (6 del PSC, 1 d'ERC, 1 de
C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen, amb l´abstenció de tres membres (2 de JxCaT i 1 de la FIC) i amb el vot favorable
del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d'acord referenciada presentada pel grup municipal de la
CUP.

11.Expedient 3566/2020. Donar compte de l'expedient de la contractació urgent d'una
integradora social per la UEC

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021
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Finalment intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant:
"Creiem en la democràcia directa i pensem que és un sistema de presa de decisions molt
millor que no pas la democràcia representativa. Per tant, com a objectiu ideal, totes les
propostes d’acord, no només aquesta, haurien de ser consultades al poble. És més, aquestes
propostes també haurien de provenir del poble i ser aprovades directament per ell. Però la
realitat és la que és, i l’Ajuntament es basa en un sistema representatiu, amb tots els seus
defectes. Ens podeu dir quantes de les propostes que heu portat al ple en aquesta legislatura
portaven a dins la condició d’una consulta vinculant? Per tant, a partir d’aquest moment, quan
se’ns demani, mitjançant esmena, una consulta vinculant com a condició per a votar una de
les nostres propostes d’acord, ho considerarem filibusterisme polític i les rebutjarem per
sistema, més quan qui ens fa l’esmena, a l’igual que nosaltres, no disposa de cap capacitat
pràctica d’establir una consulta vinculant en el marc del ple. A més a més, aquesta proposta
prové directament del nostre programa electoral, que sí que va ser creat en un procés
participatiu obert al poble. Per tant, posats a que ens tombin les propostes, preferim fer-ho tot
mantenint la coherència. 2- Pel que fa al carrer dedicat a la Neus Català. Si no ens
equivoquem, la vostra moció va ser aprovada farà cosa d’un any. Com que des de llavors no
tenim constància que s’hagi dut a terme cap acció per part de l’equip de govern per
implementar-la ni vostra per exigir-ne el compliment, la presentem nosaltres dins d’un marc
més ampli i ambiciós per reivindicar tota la generació que va lluitar, literalment, per la llibertat i
la democràcia als anys 30 del segle passat i que, a aquestes alçades, encara no han tingut el
reconeixement institucional que es mereixen al nostre municipi."

ACTA DEL PLE

Intervé el Regidor Tomàs Diaz pel grup municipal de C's manifestant que agraeix a la
Regidora Núria Ortiz les seves explicacions, el que creu és que es vol imposar i el que
s’hauria de fer realment és a veure que en pensen els veïns que viuen en aquests carrers.

Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentim
ent

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

12.Expedient 3547/2020. Donar compte de l'expedient de morositat i PMP (període mig
pagament) del 3er trimestre de 2020
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assenti
ment

Tipus de votació: Unanimitat/
Assentiment

El Ple resta assbentat d'aquest expedient

14.Expedient 3576/2020. Donar compte de l'expedient del cost efectiu dels serveis
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

15.Expedient 2749/2020. Donar compte de l'expedient de les línees fonamentals del
pressupost 2021
Favorable

El Ple assabentat d'aquest expedient

Tipus de votació: Unanimitat/
Assentiment
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Favorable
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13.Expedient 1354/2020. Donar compte de l'expedient dels infromes de l'execució
trimestral del pressupost 2020

ACTA DEL PLE

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

16,Expedient 2585/2020. Donar compte de l'expedient dels preus públics del barret i
cassoles de Sant Roc 2020
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/
Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

17.Expedient 3541/2020. Donar compte de l'expedient del preu públic del llibre "Dones i
repressió dal Vandellòs del primer franquisme".

18.Expedient 3979/2020. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia del 22 de setembre al
23 de novembre de 2020 (ambdós inclosos)
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentim
ent

El Ple resta assabentat d'aquest expedient que conté els Decrets de l'Alcaldia del 22 de
setembre al 23 de novembre de 2020 (ambdós inclosos) que corresponen als números del
506 al 599 (ambdós inclosos).

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
19.Expedient 2672/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la prórroga del pla local de
joventut.
Favorable

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

Pel Regidor de Joventut, Diego Garcia, es fa la següent explicació d’aquest punt de l`ordre
del dia:”Tenint en compte que una de les tasques per a renovar aquesta eina és el treball de camp
amb els i les joves del municipi i que a causa de les restriccions de mobilitat, les activitats realitzades
des de la regidoria de Joventut s'han vist afectades, sol·licito al ple municipal de l’ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’infant la pròrroga del pla local de Joventut.. Tan aviat com sigui possible,

ACTA DEL PLE

El Ple resta assabentat d'aquest expedient.

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Tipus de
votació: Unanimitat/Assenti
ment
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Favorable

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 30 de
novembre de 2020.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de
la FIC, 1 d' ERC, 1 de C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de
tretze que legalment la componen i amb el vot en contra del membre de la CUP, ACORDA:

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es manifesta: "Actualment el
jovent viu en una conjuntura caracteritzada per la precarietat laboral, els elevats preus de
l'habitatge, la nul·la aplicació de polítiques públiques destinades a fomentar l'emancipació del
jovent i la impossibilitat de compaginar estudis i treball. Tot això produeix una situació on la
majoria de les joves no poden emancipar-se i, per tant, no poden dur a terme el seu projecte
vital de forma autogestionada, lliure i autònoma. Tot plegat reverteix a les pròpies famílies, ja
que assumeixen tot el cost social i econòmic, traduïnt-se en una situació on el jovent depèn
constantment dels recursos proveïts per la seva família, negant així la seva pròpia gestió de
la seva vida.Prorrogar un pla de joventut, que aviat farà 5 anys que va estar redactat, no te
cap mena de sentit, entenent que la realitat ha canviat, i que segurament les preocupacions
de les joves del municipi són molt diferents. És un document totalment obsolet. Aquest pla
posa a sobre de la taula una sèrie de temes que des de la CUP creiem essencials, com el
tema de l’habitatge i el tema de treball, la llàstima és veure com no s’han treballat. Un
exemple és el tema de l’habitatge, reclamació de fa més de 10 anys que l’Associació de
Joves de Vandellòs ha posat a sobre la taula any rere any i que una vegada rere l’altra se
n’ha fet cas omís. Esperem que el nou pla, segueixi contemplant totes aquelles necessitats
del les nostres joves i que siguin aquests qui marquin les prioritats de treball. I instem al
govern municipal a crear un consell de joves del municipi i sigui allí on es pugui debatre i
pugui nàixer el nou pla de joventut."

ACTA DEL PLE

reprendrem aquestes activitats per a més endavant aprovar un pla actualitzat i contextualitzat que
també reculli la informació sobre l'impacte que ha tingut la pandèmia de la COVID-19 en la joventut, i
així, aplicar polítiques que cobreixin les seves necessitats des del punt de vista laboral, formatiu,
econòmic i per al desenvolupament del seu projecte de vida”

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de joventut als efectes oportuns

20.Expedient 3949/2020. Estudi i aprovació de la proposta de resolució que presenten
els grups municipals de Junts per Catalunya, PP, PSC i C’s per donar suport a la petició
dels consells esportius de Catalunya per declarar l'activitat física "Bé essencial"
Favorable

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

Pels diferents membres dels equips de Govern del PSC, JxCaT, PP i C's es dona compte de
la Proposta de Resolució transaccionada per aquests partits:
"La pràctica d’activitat física i esportiva és essencial per la salut física i el benestar emocional
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Primer.- Aprovar la prórroga del pla local de joventut

de la ciutadania i està tenint un paper molt rellevant en la situació d’emergència sanitària per
la COVID-19. Els valors de l’esport contribueixen a generar models positius d’integració i de
cohesió social, sent imprescindible el suport institucional per garantir la fortalesa del sector i
també per evitar que es produeixi una escletxa en les famílies més desfavorides.
L’activitat física també ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per les
restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de vista que la
declaració de l’activitat física com a servei essencial hauria de contemplar mesures per
garantir l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives, especialment en el marc de
les entitats sense ànim de lucre.

L’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom, especialment als
infants i joves en edat escolar de tot Catalunya.
És per tot l’exposat, que els Grups Municipals JxC, PP, PSC i C’s de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció d' una sèrie d'acords"
Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP: "Aquesta proposta prové del
Consell Esportiu de Catalunya, i bàsicament insta el govern de la Generalitat a protegir el
món de l’esport davant els efectes adversos de la pandèmia del COVID19. Des del principi
d’aquesta legislatura vam deixar clara la nostra posició respecte a les propostes d’acord
genèriques, i ens sembla que en aquest cas s’ha perdut una oportunitat per concretar-ne el
continguts en l’àmbit municipal.Un dels principals problemes que pateixen actualment els
clubs esportius és la suspensió parcial o total de l’activitat esportiva, fet que ha comportat una
reducció de fitxes federatives, arribant a suposar en alguns casos una amenaça per la
supervivència no només de les federacions corresponents, sinó dels mateixos clubs. En
conseqüència, no entenem com es presenta una proposta com aquesta sense afegir-hi
mesures destinades a ajudar els clubs esportius del municipi que ho necessitin mentre duri la
situació actual de pandèmia.Ens sembla molt bé que s’insti el Govern de la Generalitat de
Catalunya a actuar, però si perdem de vista l’àmbit municipal correm el risc que aquest tipus
de propostes esdevinguin un brindis al sol per quedar bé de cara a la galeria, sense cap
efectivitat pràctica."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 30 de
novembre de 2020.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable d'onze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la
FIC, 1 de C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que
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El teixit esportiu, clubs i entitats principalment, empreses del sector, juntament amb el món
local -el que pràcticament en la totalitat és el titular de les instal·lacions esportives del país-,
han fet un extraordinari esforç, econòmic i organitzatiu, d’adaptació de les seves instal·lacions
i les activitats per poder continuar la temporada esportiva per fer front a l’emergència sanitària
establint mesures i protocols de prevenció i seguretat.

ACTA DEL PLE

És responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat
Física, juntament amb la Conselleria de Salut, establir amb claredat i determinació, sense
marges d’interpretació i consensuades i coordinades amb el món local, els criteris comuns
que s’han d’aplicar per evitar diferències substancials en el territori, i garantir l’aplicació de les
mesures de contenció de la pandèmia, adaptades a la realitat de les instal·lacions esportives i
dels seus centres i clubs.

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

La lluita contra la pandèmia de la COVID-19 és la principal prioritat de la nostra societat, i
també ho és facilitar la pràctica esportiva de la ciutadania, especialment per a la infància i la
joventut, la gent gran i les persones amb diversitat funcional.

legalment el componen i amb l´abstenció de dos membres (1 d' ERC i 1 de la
CUP), ACORDA:
Primer.- Afegir-nos a la crida que des del sector esportiu català, recollida al darrer manifest
del món federat i la moció de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per tal de que
l’esport a casa nostra sigui considerat bé essencial per la salut física i el benestar emocional
de la ciutadania davant la situació d’emergència sanitària que patim.
Segon.- Vetllar perquè la declaració de l’activitat física com servei essencial hauria de
garantir, seguint tots els protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport
escolar del Consell Català de l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en
gimnasos i piscines climatitzades.

Sisè.- Un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a servei essencial cal que el
Govern de la Generalitat aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per tal de
garantir la continuïtat de les activitats físiques malgrat futures restriccions que es puguin
derivar de la situació de pandèmia.
Setè. Instar al Govern de la Generalitat que arbitri els mecanismes necessaris en les bases
de subvencions del teixit esportiu sense ànim de lucre per assegurar el manteniment de les
mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin produir.
Vuitè. Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a la petició al
Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a servei essencial a Catalunya.
Novè. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria
General de l’Esport i l’Activitat Física, a la Conselleria de Salut, a la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a Llastres S.L. i a les
entitats esportives d’aquest municipi."

21.Expedient 3956/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la Moció que presenta el
grup municipal d'ERC per a la creació d'un departament d'habitatge que difongui els
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Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat que activi el Pla de xoc de l’esport i l’activitat física
que han proposat la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per assegurar, la viabilitat
econòmica de tots els clubs i centres esportius, entitats esportives i els seus treballadors i
treballadores que s’han vist obligats a tancar, i que comptin amb ajuntaments i consells
esportius per proveir ajudes pel sosteniment del nostre model esportiu. I que aquest Pla
disposi de línies d’ajut directes, conjuntament amb línies d’ajut a les famílies que permetin
l’accés de tothom a la pràctica esportiva en condicions d’equitat.
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Quart.- Instar al Govern de la Generalitat que reconsideri la seva decisió de mantenir el
tancament d’instal·lacions esportives, i que per tant consensuï amb tots els interlocutors
esportius la tornada immediata i segura a la pràctica esportiva federativa, amateur i de base
de tots els clubs i centres esportius sense cap excepció.

ACTA DEL PLE

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat, a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat
Física i a la Conselleria de Salut que treballin per a conduir l’esport, sense greuges ni
limitacions respecte a altres sectors, en aquesta situació excepcional que estem vivim, dotant
dels recursos necessaris al teixit esportiu i món local per tal de garantir la continuïtat de la
pràctica esportiva i la viabilitat de les seves instal·lacions.

serveis de la borsa d'habitatge social del Consell Comarcal i en faci de mitjancer amb
la ciutadania
Desfavorable

Tipus de
votació: Ordinària
A favor: 3, En contra: 7,
Abstencions: 3, Absents: 0

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC s'explica la moció presentada:
"Per ERC el dret a l´accés a l´habitatge és una peça clau de l´estat del benestar. Tan
important per a les persones com ho puguin ser la sanitat, l´educació, les pensions o la
dependència. Som conscients que estem passant uns temps molt complicats a causa de la
pandèmia i les greus conseqüències econòmiques, socials i sanitàries.

No obstant, això en aquesta moció proposem per començar a caminar en aquest camí, el fet
de poder aprofitar la plataforma que ens ofereix el Consell Comarcal de forma gratuïta, la
Borsa d´Habitatge social del Consell. Ara us llegiré els beneficis del servei.
Som conscients que els recursos amb els quals compta aquest servei del Consell són limitats,
i per tant, un ajuntament com el nostre amb el pressupost amb el que compta pot crear un
departament d´habitatge amb algun treballador ja en plantilla o contractar una persona per tal
que faci difusió del servei"
Per tot l'exposat es proposa al Ple l' adopció d´aquests acords:
PRIMER.- La creació d’un Departament d’Habitatge amb un espai físic i personal amb
dedicació exclusiva que difongui el servei de la borsa d’habitatge social del Consell
Comarcal i amb material gràfic, difusió per xarxes socials, xerrades (quan la pandèmia ens
deixi), pels mitjans de comunicació i faci de mitjancer entre els ciutadans i el Consell
Comarcal. Aquest espai hauria de estar present tant a l’Hospitalet, com alguns dies concrets
a Vandellòs, per acostar el servei a la ciutadania.
SEGON.- Aquesta nou Departament d´Habitatge anirà a càrrec del Pressupost municipal de
2021.
TERCER.- Fer un informe valoratiu anual i informar als grups municipals de la feina que s’ha
dut a terme, per passat dos anys avaluar si seria més interessant comptar amb una pròpia
borsa d´habitatge"

Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestat: "El dret a un
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I a més podria servir a l´Ajuntament per tenir habitatges socials i d´emergència com són en
els casos de desnonaments o de violència de gènere.
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L´objectiu més a llarg termini seria, com tenen altres ajuntaments tenir una Oficina Local d
´Habitatge, vull recordar Valls o Cambrils que estan donant un servei molt bo a la ciutadania.
Tenir una Oficina pròpia amb una borsa d´habitatge pròpia significaria una reactivació
econòmica tant pels propietaris de vivendes buides com de l’empreses de reformes. A més
aturaríem la degradació de les cases que en alguns llocs del nostre municipi representen un
perill per a la població.

ACTA DEL PLE

Per tant, proposem la creació d´un departament d´habitatge propi que pugui de mitjancer amb
la borsa d´habitatge social del consell Comarcal.

En segon lloc, dir que la vostra proposta d’acord primera conté una premissa errònia, no
existeix aquesta borsa d’habitatge social del Consell Comarcal. Si es referiu a la oficina que
està ubicada al Consell, es tracta de borsa d’habitatge de la Generalitat i els traballadors/es
son de la Generalitat no del Consell. Utilitcen espai del Consell per atendre les peticions dels
veïns i veïnes de la comarca, però la competéncia és de la Generalitat. Hi ha a Reus una altra
oficina d’Habitatge, també de la Generalitat per veïns i veïnes de Reus ciutat.
Al nostre Ajuntament per exemple deixem espais municipals a Justicia Juvenil o a l’Equip
d’Atenció a la Infáncia i Adolescència (EAIA), però el personal que ve es de la Generalitat per
ser matèries de la seva competència, no municipal.
Hem de tenir en compte que aquesta feina de informació i mediació ja la fan les traballadores
socials del consell comarcal assignades al nostre municipi, las que atenen a la nostra oficina
de serveis socials. Inclús ajuden a veïns/veïnes a fer els tràmits telemàtics perque a aquestes
oficines no es feia treball pressencial durant la pandèmia i encara ara i això ha vingut per
quedar-se, i no han hagut de desplaçar-se a Reus.
Estem en un municipi en que els imports dels lloguers dels nostres usuaris no arriben al 50%
de la renda de pobresa que marca la generalitat, la majoria de les peticions són ajuts per
poder pagar el lloguer, i aquest augment en la petició d’ajuts és la que ens van fer arribar
aquestes traballadores durant i després del primer estat d’alarma i es las que es va va
reflexar a la modificació de les bases que es van aprovar per unanimitat al juny, augmentant
aquests ajuts en temps i import (lloguer e impagament de quotes hipotecàries).
Necessitavem una eina ràpida i àgil per fer front a aquestes peticions, ser ressolutius i no
xarlatans ante aquest nou contexte que ens va agafar a tots de sobte...i aquesta eina va ser
la modificació de les bases d’ ajuts socials que ja teniem que es van aprovar al juny, i es va
obrir la convocatòria a finals d’estiu.
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Intervé la Regidora Guadalupe Capella manifestant:En primer lloc, dir que el nostre grup ha
votat NO a aquesta moció, però no perque estiguem en contra de la creació d’una borsa d’
habitatge social, sinò per la vostra proposta concreta de crear un departament exclussiu amb
personal a jornada completa o parcial per l’any que ve i a costa del pressupost del 2021 per
informar i mediar, perque ara per ara que aquesta feina de informació i mediació es fa,i
perque no tenim, o no tenim encara, aquesta borsa d’habitatges; per tot això la creació d’
aquest departament ens sembla un dispendi de diners públics sense justificació.

ACTA DEL PLE

Segons el darrer Cens de població i habitatges de l'Instituto Nacional de Estadística de 2011,
al municipi hi havia 469 habitatges buits que representaven gairebé un 10% del parc
d’habitatges del municipi. Segurament aquesta quantitat d’habitatges buits avui en dia encara
és més elevada, fruit de la continuació de l’esclat de la bombolla immobiliària i de la
finalització entre 2011 i 2019 de noves promocions d’habitatges. Per la seva banda, el POUM
aprovat el 2014 preveu nous sectors urbanitzables, especialment al nucli d’Hospitalet de
l’Infant (Corralets, La Porrassa, per exemple). En paral·lel, es fa palesa la problemàtica
d’accés a l’habitatge que cada cop afecta a més veïns i veïnes del municipi, especialment
entre els sectors més joves de població. Tant pel que fa a poder garantir l’accés a un
habitatge digne com per contindre el consum de sòl previst en el POUM, des del nostre grup
municipal considerem necessària la reutilització d’habitatges buits que puguin ser posats a
disposició de les necessitats habitacionals de veïns i veïnes del municipi. Per tal de conèixer
quin és el nombre i l’estat actual dels habitatges buits al nostre municipi, des del grup
municipal de la CUP vam proposar una proposta d’acord en la qual es demanava l’elaboració
d’un inventari d’aquests habitatges, us recordem que ens vau votar en contra. I com que no
es pot començar la casa per la teulada votarem ABSTENCIÓ"
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habitatge digne i adequat es concreta en el fet de poder gaudir d’un habitatge assequible amb
seguretat en la tinença, amb accés a serveis bàsics i a les infraestructures. En aquest sentit,
creiem que cal engegar polítiques que facilitin a l’accés a un habitatge digne a les nostres
ciutadanes, i creiem que és un dret essencial.

És una llàstima que l´equip de govern voti en contra de fer aquest tipus de polítiques que
beneficiarien al nostre municipi cara al futur també. Les vostres polítiques són a curt termini ja
ho veiem en els pressupostos.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 30 de
novembre de 2020
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb
l'abstenció de tres membres (2 de JxCaT i 1 de la CUP) i amb el vot favorable de tres
membres (1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 del PP), ACORDA:
Primer.- Desestimar la Moció rererenciada que presenta el grup municipal d'ERC.

22.Expedient 3975/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per fer un manteniment dels espais públics del
municipi sense la utilització d'herbicides tòxics com el glifosat
Desfavorable

Tipus de
votació: Ordinària
A favor: 3, En contra: 8,
Abstencions: 2, Absents: 0
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Nosaltres no hem cap estudi al respecte perquè ERC, estem a l´oposició, i no tenim poder per
demanar-ho. Però si que és un fet objectivable, si tu fas un tomet pel nostres nuclis del
municipi, i de manera objectivable es pot veure quantes cases buides tenim i l´estat de
conservació en el qual estan i una manera de revertir aquest procés de degradació seria
aplicant polítiques que incentivessin aquest mercat.

ACTA DEL PLE

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant:
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Disposar d’uan borsa pròpia d’habitatge social és una qüestió que vam començar a estudiar i
treballar aquest mes de juny, i hem tingut contacte amb algún tenidor i un ajuntament que ha
implantat aquest servei recentment, però aquesta tasca és més lenta que la de modificar
unes bases d’ajuts; és necessita la implicació de servies tècnics, urbanisme....
També per aquestes traballadores i la tècnica de Benestar (que son les que coneixen de
primera ma les peticiones dels veïns i veïnes) se ns va informar que un numero adequat per
començar amb una borsa d’habitatge social al municipi seria el de 3 habitatges , i diem per
començar; nosaltres hem pensat inclús més perque s’hauran d’anra actualitzant aquestes
dades. Però aquests números tampoc justifiquen la creació d’un departament.
Aquest informe es basa en els Indicadors de 2028, 2019 i 2020 fins juny, tenin en compte el
nombre de nombre d’ajuts concedits de lloguer de la Generalitat, nombre de desnonaments
paralitzats, nombre de ajust municipals de lloguer, nombre de famílies en allotjaments
temporals, sol.licituds de mesa d’emergència de la Generalitat.
Aquesta és la realitat ACTUAL del nostre municipi (fins a juny de 2020), en altres la
problemàtica serà diferent, i de ben segur que tampoc disposaran dels ajuts que donem en
aquest ajuntament per lloguer/quotes hipotecàries .
Volem treballar i estem treballant per aconseguir una borsa d’habitatge social (no sabem ben
bé encara les consequències d’aquesta crisi sanitària), però ara per ara amb el numeros dels
que disposem crear un departament exclussiu per mediar i difondre (cosa que ja es fa) ens
sembla un dispendi ara per ara desproporcionat en moment de pandèmia."

Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es presenta la proposta d'acord
del següent contingut:
"Els herbicides sistèmics no selectius tòxics, com el glifosat, es van difondre sobretot en la
utilització en la producció agrícola d’aliments. Per exemple, als EUA, al Brasil i a l’Argentina
s’utilitzen massivament en cultius transgènics de soja resistent al glifosat de la multinacional
Monsanto. Aquests cultius després són exportats a Europa, també a Catalunya, per fer pinsos
per a l’alimentació de bestiar.

Tot i la legalitat de l’ús del glifosat a l’Estat espanyol, per davant de tot l’Ajuntament ha de
tenir la responsabilitat i compromís de promoure i protegir la salut dels nostres ciutadans, i
per això cal aplicar mesures preventives eliminant la utilització d’aquest producte tòxic.
En canvi, hem observat com l’Ajuntament empra el glifosat com a mètode herbicida en espais
públics sovint sense la senyalització i avís a la població.
Sense anar més lluny, aquest estiu vam ser informats per part de diversos veïns del camí que
va de Vandellòs a Remullà que la brigada de l’Ajuntament va fer un tractament amb herbicida
en un dels vorals del camí, sense cap mena de senyalització ni avís a la població ni als propis
veïns del camí. El 14 d’agost vam registrar una instància sol·licitant informació al respecte. A
dia d’avui, més de tres mesos més tard, encara no hem rebut resposta formal per part de
l’equip de Govern a aquesta petició d’informació. Des del Departament de Medi Ambient de
l’Ajuntament si que se’ns va enviar un correu-e el 18 de setembre informant-nos que,
efectivament, es va fer servir herbicida Atila (que conté Glifosat) als vorals del camí que va de
Vandellòs a Remullà, especialment als marges que donen als horts i als llocs on hi ha pedres.
Aquest fet ens sembla molt greu, ja que és una pràctica que posa en perill la salut de les
persones (i encara més quan es fa sense cap tipus de senyalització ni avís), afecta a la fauna
i flora de vorals de camí empobrint la biodiversitat, envaeix la propietat privada de les finques
quan s’aplica glifosat sobre els marges, i pot tenir conseqüències sobre els conreus de les
finques i horts.
Per tots aquests motius, presentem la següent
PROPOSTA D’ACORD
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant retirarà, i si s’escau farà retirar a les
empreses de manteniment dels espais públics, de manera immediata qualsevol producte
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Davant les evidències, i sentències, de la perillositat del glifosat, cal aplicar el principi de
precaució per prevenir danys i protegir la salut dels ciutadans, sobretot dels més sensibles,
com poden ser nens petits i dones embarassades.

ACTA DEL PLE

Recentment, hi ha evidències provades científicament d’alteracions greus de la salut en la
població exposada a l’herbicida glifosat, d’alteracions dels ecosistemes i de contaminació
ambiental d’aigua, sòl i aire. La multinacional Bayer Monsanto, creadora del glifosat, el 2019
va ser condemnada per un jurat d’Estats Units a pagar 2.000 milions de dòlars a una parella
d’avis, al considerar que un herbicida a base de glifosat els hi va causar càncer. Aquesta és la
tercera sentència condemnatòria a Estats Units contra l’empresa per la mateixa qüestió.
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El glifosat, en diverses presentacions comercials, s’utilitza també en agricultura convencional
com a herbicida inespecífic, i també en jardineria en espais urbans. També es pot trobar a la
venda al públic per a ús particular. El glifosat figura inscrit en el registre de productes
fitosanitaris del Ministerio de Agricultura, Pesca i Alimentación de l’Estat espanyol.

que no s’haurien de comprar productes d’aquesta firmar, però també és cert que avui en dia el grifonat
es un herbicida legal i que és a les corts generals o al Parlament de Catalunya a qui correspon el dret i
el deure de vetllar per la salut de les persones i si aquest herbicida es perillós s’ha de plantejar la seva
il·legalització i prohibir la importació de productes que contenen aquest herbicida al igual que
il·legalitzar la importació de productes d’altres països que han emprat pesticides il·legals al nostre país, i
que d’una manera o d’un altre cada dia estem consumin, en tot cas a la proposta de resolució demaneu
explícitament canviar aquesta pràctica per mitjans mecànics tant a l’ajuntament com a les empreses de
manteniment, i això no es gens fàcil.

Pel Regidor Frederic Escoda contesta que va ser una acció puntual per la dificultat de
desbrossar uns marges d’una altura considerable. Hi ha molts km de pistes forestals i sempe
s´ha fet per mitjans mecànics i que em sap molt greu es mirin aquests fets puntuals i no es
miri la tasca que fa l’Ajuntament amb la neteja d’aquests camins.

Finalitza la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant:"Davant la
negativa de l’equip de Govern a renunciar a la utilització d’herbicides tòxics, com el glifosat,
en el tractament dels espais públics municipals, i davant la mala pràctica de tractar-los sense
avís previ a la població i envaint els marges de pedra seca que formen part de conreus
particulars, la CUP denunciarem l’Ajuntament davant l’Agència de Salut Pública de Catalunya
i davant el cos d’Agents Rurals perquè es depurin les presumptes irregularitats"

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 30 de
novembre de 2020.
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Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant:” Estem d’acord en

ACTA DEL PLE

Intevé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant."En la vostra
proposta d´acord demaneu que l´Ajuntament o les empreses que fan el manteniment dels
espais públics no utilitzin aquest herbicida.ERC ens hem informat i les empreses que
treballen en el manteniment d´aquests espais, com per exemple la Jardineria Navarro, MAI
han fet servir aquest producte ja per política d´empresa. Sempre utilitzen la
desbrossadora.Valtros parleu de parcs, els parcs infantils mai s´ensulfaten.I respecte del que
parleu de Remullà, quan es va dur a terme va ser en període de confinament, per tant no
sabem com aquests veïns us han informat. Medi Ambient de l´Ajuntament durant el
confinament eren poquets i ho van dur a terme per tal de netejar-ho.Tanmateix, encara que
per naltros estava mal plantejada i pensem que abans de presentar una moció us heu d
´informar a manera global, ens abstenim perquè el fons de la moció que és deixin d´utilitzar
aquests tipus de productes encara que estiguin autoritzats ens sembla correcte, per tant,
aquesta moció queda curta, perquè potser ens hauríem de plantejar prohibir l´ús d'aquests
productes en el municipi, per tant no només en els espais públics sinó també en els privats,
com és el cas dels pagesos que també n´utilitzen. Per què no heu pensat la moció en termes
més amplis?"

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

herbicida tòxic, especialment els que continguin glifosat, en el tractament dels espais públics
del municipi, incloent parcs, jardins, camins, carrers,..., i substituirà aquesta pràctica per
mitjans mecànics per desherbar o per qualsevol altra tècnica compatible amb la salut dels
ciutadans, del medi ambient i dels conreus."

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

Primer.- Desestimar la proposta d'acord referenciada que presenta el grup municipal de la
CUP.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
23.Expedient 3837/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la delegació i/o encàrrec
de la gestió del servei de les electrobenzineres a favor d'IDETSA, com a mitjà propi

Atès la proposta de l'Alcaldia del següent contingut: "Atès que per acord de la Junta
d’accionistes d’IDETSA del 3 de juny de 2020 es va aprovar inicialment l’ ampliació de
l’objecte social mitjançant la modificació dels seus estatuts (publicada al BOPT de 19 de juny
de 2020 CVE 2020-3586) per incloure, entre altres:
p) Totes aquelles activitats i serveis relacionats amb la circulació, el transport, la mobilitat, els
espais públics, la via pública i els edificis, instal·lacions i equipaments de caràcter públic,
incloent-hi entre altres:
- la promoció, construcció, explotació, condicionament, manteniment integral i administració
de locals o edificis destinats a l’estacionament de tot tipus de vehicles,
- la prestació dels serveis vinculats:
La gestió de les unitats de suport a la mobilitat;
La gestió de la regulació de l’aparcament en superfície en les vies públiques;
La gestió, explotació i manteniment integral de la xarxa pública de punts de recàrrega
elèctrica
-La gestió i promoció de productes basats en les noves tecnologies per a la millora del servei
als ciutadans.
Atès el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic pel que es regula els Encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats
“
1. Els poders adjudicadors podran organitzar-se executant, de manera directa prestacions
pròpies dels contractes d’obres, subministres, serveis, concessions d’obra i concessions de

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Tipus de votació: Ordinària
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Favorable

serveis, a canvi d´una compensació tarifària, valent-se d’ altre persona jurídica distinta a ells,
ja sigui de dret públic o de dret privat, previ encàrrec a aquesta, amb subjecció al disposat en
aquest article, sempre i quan la persona jurídica que utilitzi mereixi la qualificació jurídica de
mitjà propi personificat respecte d’ells, de conformitat amb el que disposen els tres aparts
següents i sense perjudici dels requisits establerts pels mitjans propis de l’àmbit estatal a la
Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
L’encàrrec que compleixi aquests requisits no tindrà la consideració de contracte
Atès que IDETSA te la configuració de societat anònima municipal amb capital íntegrament
públic, i te la consideració de mitjà propi personificat .
Atès que actualment IDETSA ja revisa que els punts de recàrrega de vehicles elèctrics
funcionin correctament i emet les targetes que permeten als usuaris utilitzar-les.

Segon.- Encomanar al gerent d'Idetsa l'estudi de tarifes a percebre per l'Ajuntament"
Per la Regidora Ma José ómez es fa la següent explicació: “L’Ajuntament va implantar 3 punts
de recàrrega de vehicles elèctrics, i té intenció d’expandir aquesta xarxa mitjançant la implantació de 4
punts més de recàrrega lenta.
Aquesta inversió va estar subvencionada per l’ICAEN, la qual cosa va permetre oferir gratuïtament
aquest servei per tal de fomentar la mobilitat sostenible.
Ara ja considerem que ha transcorregut un termini prudencial de gratuïtat del servei i es fa necessari
establir unes tarifes per al seu ús i gestionar els seu cobrament.

Per això, us proposem aprovar la proposta de l’Alcaldia”

La Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifesta: "Com a grup municipal
sempre apostem per un un model 100% públic, és per això que votarem a favor."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 30 de
novembre de 2020
L' Ajuntament Ple amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCat, 1 d'ERC, 1
de la CUP, 1 de C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que
legalment el componen i amb el vot en contra del membre de la FIC, ACORDA:
Primer.- Aprovar la delegació i/o encàrrec de la gestió del servei de les electrobenzineres a
favor d' IDETSA com a mitjà propi.
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Primer .- Aprovar l'encàrrec de gestió i manteniment de la xarxa de punts de recàrrega de
vehicles elèctrics a favor d'Idetsa (Iniciatives de Desenvolupament Empresarial les Tàpies
SA), com a mitjà propi personificat.

ACTA DEL PLE

A la vista de l’exposat es proposa la consideració del Plenari:

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Atès que ja ha transcorregut un termini de prudencial de gratuïtat del servei i es necessari
establir unes tarifes per al seu ús i gestionar el seu cobrament.

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

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
24.Expedient 3661/2018. Estudi i aprovació definitiva, si procedeix, del Pla de millora
urbana PMUr01-1. Bulevard Nord N-340 (text refós)
Favorable

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

Vist l´informe tècnic elaborat en aquest expedient del següent contingut:

Promotor: Aliseda SAU
Tràmit: Aprovació definitiva
2. ANTECEDENTS DE FET
2.1 La Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de juliol de 2019, al punt 3.D.2, va
acordar aprovar inicialment el Pla de millora urbana "PMUr 01-1 Bulevard Nord N340", que
complementa i desenvolupa el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
2.2 La Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de juliol de 2019, al punt 3.D.3, va
acordar aprovar la suspensió preceptiva de l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial durant el termini dos anys, com a màxim, comptats des de la
publicació de l’acord, en tot l’àmbit del "PMUr 01-1 Bulevard Nord N340".
2.3 Es va sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes i es va publicar:
•En data 22 d’agost de 2019, es publica al BOPT CVE2019/07687, l’aprovació inicial del PMU
•En data 22 d’agost de 2019, es publica al BOPT CVE2019/07688, la suspensió de llicències
de l’àmbit del PMU
•En data 10 de setembre de 2019, es publica al DOGC núm. 7957 l’aprovació inicial del PMU
i la suspensió de llicències de l’àmbit del PMU
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Assumpte: Aprovació definitiva del "Pla de millora urbana PMUr 01-1 Bulevard Nord N340.
(Texto refundido aprobación definitiva). V 1.5 / noviembre 2020", en endavant PMU, previst al
POUM

ACTA DEL PLE

Expedient: 3661/2018

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

" 1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

També es va publicar a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (http://vandelloshospitalet.eadministracio.cat) per permetre l’accés telemàtic al contingut integre de
l’instrument de planejament a tràmit
Consta el certificat de Secretaria en què s’indica que durant el tràmit d’informació pública i
durant el tràmit d’audiència amb citació personal als interessats no s’han presentat
al·legacions, en temps i en forma, davant el Registre General d’Entrades de l’Ajuntament
2.4 Es van sol·licitar informes dels organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials, tal i com consta a l’expedient, que són els següents:
•Endesa Distribución Eléctrica SLU amb registre de sortida 2019-S-RC-3474 de data 14
d’agost de 2019 i rebut en data 29 d’agost de 2019

•Naturgy Iberia SA amb registre de sortida 2019-S-RC-3473 de data 14 d’agost de 2019 i
rebut en data 23 d’agost de 2019

2.5 En data 14 d’agost de 2019, es van sol·licitar mitjançant tramesa genèrica per la
plataforma EACAT amb registre de sortida municipal 2019-S-RC-3463 i amb registre
d’entrada al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 0114/4590/2019, els
informes sectorials (aigues, bombers, protecció civil i patrimoni arquitectonic ) i l’informe
preceptiu a la Comissió Territorial d'urbanisme de Tarragona, abans de procedir a la seva
aprovació definitiva d’acord amb el que estableix l’article 87 del text consolidat del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, que recull
les diverses modificacions vigents, en endavant TRLU.

ACTA DEL PLE

•Comaigua SL amb registre de sortida 2019-S-RC-3472 de data 14 d’agost de 2019 i rebut en
data 25 d’agost de 2019

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

•Telefónica de España SAU amb registre de sortida 2019-S-RE-2174 de data 14 d’agost de
2019 i rebut en data 14 d’agost de 2019

En data 30 d’octubre de 2019 i amb registre d’entrada núm. 2019-E-RC-7432, es tramet
acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Taragona de la sessió de 23
d’octubre de 2019, a l’efecte de l’article 87 del TRLU, en que s’emet informe favorable amb
observacions (Expedient 2019/069890/T)
•Informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb registre d’entrada núm. 2020-E-RC6961 de data 3 de novembre de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020-E-RC-7418 de data
13 de novembre de 2020, es tramet de nou el mateix informe per part dels Serveis territorials
del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya
•Informe favorable amb condicions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments, amb registre d’entrada núm. 2019-E-RC-6796 de data 4 d’octubre de 2019
•Informe del Servei Territorial de Protecció Civil, amb registre d’entrada núm. 2019-E-RC7254 de data 24 d’octubre de 2019
•Informe favorable del Departament de Cultura, amb registre d’entrada núm. 2020-E-RC-883
de data 20 de febrer de 2020
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2.6 A data d’avui consten aportats els següents informes:

•Informe favorable amb condicions d’Edistribución Redes Digitales SLU, amb registre
d’entrada núm. 2019-E-RE-780 de data 26 de setembre de 2019
•Informe favorable amb condicions de Negdia SA, amb registre d’entrada núm. 2019-E-RE746 de data 18 de setembre de 2019
No consten aportats els informes sol·licitats a Comaigua SL i de Telefónica de España SAU.
2.7 Es va citar personalment al tràmit d'informació pública a les persones propietàries dels
terrenys compresos a l’àmbit, tal i com consta a l’expedient i que són els següents:
•Fernando Benito Pey, en representació de Aliseda SAU, amb registre de sortida 2019-S-RE2080 de data 1 d’agost de 2019, i rebut en data 1 d’agost de 2020

2.9 Instància presentada per Fernando Benito Pey, amb de registre d’entrada núm. 2020-ERE-3205 de data 18 de novembre de 2020, aporta el "Pla de millora urbana PMUr 01-1
Bulevard Nord N340. (Texto refundido aprobación definitiva). V 1.5 / noviembre 2020", que
esmena i substitueix l’indicat anteriorment per la seva aprovació definitiva i el "Pla de millora
urbana PMUr 01-1 Bulevard Nord N340. Resumen ejecutivo"
3. FONAMENTS DE DRET
3.1. La normativa urbanística d’aplicació es basa en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 9 d’abril de 2014 i publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 6630, de data 26 de maig de 2014, en endavant POUM.
3.2 Els criteris a seguir per al desenvolupament del Pla de Millora es basen en aquells definits
a la fitxa del PMUr 1-01 Bulevard Nord N340, que forma part del Volum X Annex normatiu
Instruments de planejament, del POUM.
3.3 Es pot procedir a l’aprovació definitiva del PMU per part d’aquest Ajuntament, de
conformitat amb els articles 81.1b) i 85.1 del text consolidat del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, que recull les diverses
modificacions vigents, en endavant TRLU.
D’acord amb l’article 81.1.b) del TRLU, correspondrà a l’Ajuntament l’aprovació definitiva
d’aquesta figura de planejament, un cop vist l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Tarragona, que ja es disposa, seguint la tramitació que estableixen els articles 85 i 87 del
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2.8 Instància presentada per Fernando Benito Pey, amb de registre d’entrada núm. 2020-ERE-1336 de data 4 d’agost de 2020, aporta el "Pla de millora urbana PMUr 01-1 Bulevard
Nord N340. V 1.4, de data abril de 2020", que incorpora les prescripcions de l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, de 23 d’octubre de 2019 (Expedient
2019/069890/T) i les prescripcions dels informes dels organismes i les administracions
sectorials i sol·licita la incorporació del documento a l’expediente a tràmit per a l’aprovació
definitiva

ACTA DEL PLE

•Sabadell Real Estate Development SL, amb registre de sortida 2019-S-RC-3261 de data 2
d’agost de 2019, i consta justificant de rebuda per part de Correos sense data

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

•Emilia Borras Campillo, amb registre de sortida 2019-S-RC-3799 de data 13 de setembre de
2019, i rebut en data 24 de setembre de 2019

TRLU.
3.4 D’acord amb el que estableix l’article 88 i 107.5 del TRLU, un cop aprovat definitivament
el PMU a tràmit, cal lliurar un exemplar degudament diligenciat del document, en el termini
d'un mes des de la seva aprovació definitiva, a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp
de Tarragona, juntament amb la documentació tècnica i administrativa completa de
l’expedient als efectes d'informació, coordinació i arxiu. Aquest lliurament és condició per a la
publicació de l'acord d'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana.
4. VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT
Els tècnics que subscriuen, revisada la documentació aportada, informen que el "Pla de
millora urbana PMUr 01-1 Bulevard Nord N340. (Texto refundido aprobación definitiva). V
1.5 / noviembre 2020", està signat per l’arquitecte Fernando Benito Pey (GETSA. Gestión
Técnica y de Servicios SA), i conté:

III.Memoria de ordenación
IV.Plan de etapas y evaluación económica
V.Determinaciones complementarias (plan de iniciativa privada)
VI.Anexo 1: Informe ambiental
VII.Anexo 2: ESTUDIO GEOTÉCNICO-GEOLÓGICO
VIII.Anexo 3: ESTUDIO PREVIO ARQUEOLÓGICO
IX.Anexo 4: GAS NATURAL- Convenio gasoducto
X.Anexo 5: ENDESA- Informe de la compañía
B.- NORMAS URBANÍSTICAS
C.- PLANOS
El sistema d’actuació previst pel POUM és el de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica i d’acord amb l’estructura de propietat que consta a la documentació, la
mercantil Aliseda SAU és el propietari majoritari amb un 72,6% de la superfície del sector del
PMUr 01-1 Bulevard Nord N340.
El document que serà objecte de l’aprovació definitiva incorpora les prescripcions derivades
dels informes dels organismes i administracions sectorials rebuts durant la tramitació de
l’expedient, com les observacions que consten a l'Acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona, de 23 d’octubre de 2019 (Expedient 2019/069890/T)

ACTA DEL PLE

II.Memoria informativa
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I.Datos preliminares

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

A.- MEMORIA

En quant als condicionants que consten a l’informe de la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments, caldrà que es tinguin en consideració en els documents i
actuacions successives derivades del desenvolupament urbanístic d’aquest sector de
planejament.
Es considera que els canvis introduïts al document que se sotmet a l’aprovació definitiva no
suposen cap canvi substancial respecte de l’aprovat inicialment, per la qual cosa aquest
document no s’ha de sotmetre novament a informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme del
Camp de Tarragona, d’acord amb el que estableix l’article 87.1 del TRLU.
5. CONCLUSIÓ

ANTECEDENTS DE FET
Consta informe emès pel Departament d’Urbanisme de data 19 de novembre de 2019, signat
per Sergi Xancó i Altés, arquitecte municipal i Cristina Cancer Bargalló, tècnica
d’administració general del Departament d’urbanisme municipal.
LEGISLACIÓ APLICABLE
•Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme i per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica (en endavant TRLU)
•Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en
endavant RLU), modificat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobra protecció de la legalitat urbanística.
•Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei del
Sòl i Rehabilitació Urbana.
•Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació definitiva del "Pla de millora urbana PMUr 01-1
Bulevard Nord N340. (Texto refundido aprobación definitiva). V 1.5 / noviembre 2020", que
afecta a l’àmbit del PMUr 01-1 "Bulevard Nord N340" emeto el següent informe-proposta de
resolució, de conformitat amb el que estableix l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, amb base amb els següents,

ACTA DEL PLE

Vist l´informe emès per la Secretària General d'aquest Ajuntament:

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

En conclusió per tot l’exposat, els tècnics que subscriuen informen favorablement al "Pla de
millora urbana PMUr 01-1 Bulevard Nord N340. (Texto refundido aprobación definitiva). V
1.5 / noviembre 2020" aportat, atès que s’ajusta al que preveu el POUM, la legislació
urbanística i dona compliment als informes rebuts durant la tramitació de l’expedient, per la
qual cosa, si així s’estima oportú, és procedent aprovar-lo definitivament."

•Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
•La Llei 6/2009, de 28 de abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
•La Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
•Els articles 21.1.j) 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local.
•El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
•La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els articles 81.1b) i 85 del TRLU, en relació amb l’art. 22.2.c)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb la nova redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern
local i l’article 52.2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local i la Disposició addicional novena del Reial Decret
legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i
Rehabilitació Urbana, l’òrgan competent per resoldre sobre l’aprovació definitiva del
planejament derivat de què es tracta el present informe, és el plenari.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, la que subscriu eleva la seva proposta de resolució al Plenari de la
Corporació.
Es pot interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant: "Entenem que
el pla de millora urbana, és una eina per endreçar una zona que ha estat molt deixada al llarg
dels anys i que ajudarà a connectar la zona de l’Infant amb Hospitalet. Però creiem que
s’hagués pogut aprofitar l’ocasió per presentar una projecte integral de l’entrada de
l’Hospitalet de l’Infant"
Atès el dictamen de la Comissió informativa de serveis territorials del 30 de novembre de
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Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta d’acord
amb la legislació aplicable procedint la seva aprovació definitiva.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

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

2020
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de C's
i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen i amb l´abstenció de tres membres ( 1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 de la
CUP), ACORDA:

Quart.- Notificar individualment l’aprovació definitiva a les persones propietàries dels terrenys
que siguin compresos dintre del sector i a la resta d'interessats.
Cinquè.- Notificar a la mercantil Aliseda SAU en qualitat de propietària majoritària dels
terrenys inclosos en el sector i com a promotora de l’expedient per al desenvolupament
urbanístic de l'àmbit i al Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament.
Sisè.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la consecució
del present acord.
Setè.- D’acord amb el que estableix l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques, no cap recurs en via
administrativa contra el present acord, per tractar-se d’una disposició administrativa de
caràcter general.
Es pot interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

25.Expedient 4475/2019. Estudi i verificació, si procedeix, del text refós de la
Modificació puntual del Pla d'Ordenació urbana municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de
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Tercer.-Publicar aquest acord i la normativa de Pla de Millora Urbana en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona (BOPT) i en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). També
restarà a disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat], el contingut integre de l’instrument de
planejament d’acord amb el que estableix l’article 106 TRLU.

ACTA DEL PLE

Segon.-Lliurar un exemplar degudament diligenciat del Pla de Millora Urbana, en el termini
d'un mes des de la seva aprovació definitiva, a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp
de Tarragona, juntament amb la documentació tècnica i administrativa completa de
l’expedient als efectes d'informació, coordinació i arxiu. D’acord amb el que estableix l’article
88 i 107.5 del TRLU, aquest lliurament és condició per a la publicació de l'acord d'aprovació
definitiva del Pla de Millora Urbana.

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Primer.- Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana PMUr 01-1 "Bulevard Nord N 340" de
l'Hospitalet de l'Infant (Text Refós corresponent a la versió V 1.5 ( novembre 2020), que
complementa i desenvolupa el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), de conformitat
amb els articles 81.1b) i 85.1 del TRLU, introduint les modificacions derivades de l’acord de la
Comissió Territorial d’urbanisme de Camp de Tarragona d’acord amb les prescripcions que
consten a l'acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de 23 d’octubre de
2019 (Expedient 2019/069890/T), dels informes dels organismes i de les administracions
sectorials competents per raó de la matèria, que no suposen cap canvi substancial respecte
el document aprovat inicialment, tal i com estableix l’informe emès pels tècnics municipals.

l'Infant relativa a les qualificacions d'espais lliures i equipaments en l'àmbit destinat a
caserna de la Policia Local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Favorable

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

Vist l'informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals del següent contingut:
"1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Assumpte: Modificació del POUM, relativa a les qualificacions d’espais lliures, vialitat i
equipaments en l’àmbit destinat a comissaria de la Policia Local

2. ANTECEDENTS DE FET
2.1 El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 4 de desembre de 2019, va acordar aprovar
inicialment la Modificació del POUM, relativa a les qualificacions d’espais lliures, vialitat i
equipaments en l’àmbit destinat a comissaria de la Policia Local de l’Hospitalet de l’Infant
2.2 Es va sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes i es va publicar:
•En data12 de desembre de 2019, al DOGC núm.8022

ACTA DEL PLE

Tràmit: Verificació Text Refós

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Expedient: 4475/2019

•En data13 de desembre de 2019, al BOPT núm. CVE 219-11051
També es va publicar a las seu electrònica d'aquest Ajuntament (http://vandelloshospitalet.eadministracio.cat) per permetre l’accés telemàtic al contingut íntegre de
l’instrument de planejament a tràmit.
2.3 Es va donar audiència, simultàniament a la informació publica, mitjançant tramesa
genèrica per la plataforma EACAT, als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb
aquest municipi:
•Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb registre de sortida 2020-S-RC-71 de data 9 de
gener de 2020 i rebut en data 9 de gener de 2020 amb registre d’entrada 2020-E-RC-131
•Ajuntament de Pratdip, amb registre de sortida 2020-S-RC-72 de data 9 de gener de 2020 i
rebut en data 9 de gener de 2020 amb registre d’entrada 2020-E-RC-31
•Ajuntament de Tivissa, amb registre de sortida 2020-S-RC-74 de data 9 de gener de 2020 i
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•En data12 de desembre de 2019, al Diari de Tarragona

rebut en data 9 de gener de 2020 amb registre d’entrada 2020-E-RC-53
•Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb registre de sortida 2020-S-RC-70 de data 9 de gener
de 2020 i rebut en data 9 de gener de 2020 amb registre d’entrada 2020-E-RC-50
No consta a l’expedient, a data del present informe que per part dels Ajuntaments
referenciats, s’hagi donat resposta dintre del tràmit d’audiència, tal i com estableix l’article
85.7 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
2.4 Es va citar personalment al tràmit d’informació pública a les persones propietàries dels
terrenys que resultin afectats

2.7 Consta a l’expedient l’informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
de Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, núm.
d’expedient OTAATA202000007,aportat en data 28 de gener de 2020, amb registre d’entrada
núm. 2020-E-RC-382, en què s’indica que aquesta modificació puntual del POUM, no s’ha de
sotmetre al procediment d’avaluació ambiental estratègica
2.8 Consta a l’expedient certificat emès per la Secretària General de data 17 de gener de
2020, que acredita que durant el tràmit d’informació pública i durant el tràmit d’audiència amb
citació personal als interessats no s’ha presentat cap tipus de reclamació segons es desprèn
del llibre de registre general d’entrada de documents i també consta en el mateix sentit
certificat complementari emès per la Secretària General de data 17 de març de març de 2020
2.9 El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 9 d’abril de 2020, va acordar aprovar
provisionalment la Modificació del POUM, relativa a les qualificacions d’espais lliures, vialitat i
equipaments en l’àmbit destinat a comissaria de la Policia Local de l’Hospitalet de l’Infant
2.10 Es va citar personalment al tràmit d’informació pública a les persones propietàries dels
terrenys que resultin afectats:
•Klaus Dieter Gerhard Kruger, amb registre de sortida 2020-S-RC-1168 de data 23 d’abril de
2020 i rebut en data 7 de maig de 2020
2.11 Es va notificar a Josep M. Castells Cabré, arquitecte encarregat de la redacció dels
documents tècnics, amb registre de sortida 2020-S-RE-1288 de data 23 d’abril de 2020 i
rebut en data de 23 d’abril de 2020
2.12 Es va trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme a Tarragona del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant tramesa
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2.6 Es va notificar a Josep M. Castells Cabré, arquitecte encarregat de la redacció dels
documents tècnics, amb registre de sortida 2020-S-RE-35de data 9 de gener de 2020 i rebut
en data de 9 de gener de 2020

ACTA DEL PLE

2.5 Es va sol·licitar informe a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant tramesa
per la plataforma EACAT, amb registre de sortida 2020-S-RC-90 de data 9 de gener de 2020 i
rebut en data 9 de gener de 2020 amb registre d’entrada E 9000/00003935/2020

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

•Klaus Dieter Gerhard Kruger, amb registre de sortida 2020-S-RC-73de data 9 de gener de
2020 i rebut en data14 de gener de 2020

per la plataforma EACAT, amb registre de sortida 2020-S-RC-1193 de data 28 d’abril de 2020
i rebut en data 28 d’abril de 2020 amb registre d’entrada 0371/469/2020, als efectes de què,
es procedeixi a la tramitació preceptiva, d’acord el que estableix l’article 98.2 del TRLU per a
l’aprovació definitiva d’aquesta modificació de planejament general
2.13 Per part dels Serveis Territorials d’Urbanisme a Tarragona del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant tramesa per la plataforma EACAT,
amb registre de sortida S 9000/00062871/2020 de data 11 de juny de 2020 i rebut en data 11
de juny de 2020 amb registre d’entrada 2020-E-RC-1919, es notifica l’acord de la Comissió
Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 5 de juny de 2020, expedient
2020/071547/T, en què s’acorda:

3. FONAMENTS DE DRET
3.1. La normativa urbanística d’aplicació es basa en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 9 d’abril de 2014 i publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 6630, de data 26 de maig de 2014, en endavant POUM
3.2 La modificació a tràmit es troba dins dels supòsits establerts als punts b) i c) de l’article 96
del text consolidat del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme, d’acord amb les seves modificacions vigents, en endavant TRLU, atès
que assigna ús a la parcel·la d’equipament públic municipal i ajusta els sistemes públics
d’espais lliures, vialitat i equipament
3.3 La modificació dona compliment al que estableixen els articles 96 i següents del TRLU en
el què li és d’aplicació i als articles del 99 al 118 del text consolidat del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, que recull les
modificacions vigents ,en endavant RLU, pel que fa al seu contingut i documentació
3.4 Tal com indica l’article 117 del TRLU, la modificació del planejament general se subjecta al
mateix procediment que per a la seva formació. No obstant això, en el cas de modificacions
del pla d'ordenació urbanística municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries
assenyalades a l'apartat 1, lletres b) i c) de l'article 101 del RLU, i el tràmit d'audiència que
preveu l'article 85.7 del TRLU només s'ha de concedir, si escau, als ajuntaments el terme
municipal dels quals confini amb l'àmbit de la modificació
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2.14 En data 18 de novembre de 2020, mitjançant instància presentada per Josep M. Castells
Cabré, amb de registre d’entrada núm. 2020-E-RE-3213, aporta "Modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, relativa a les
qualificacions d’espais lliures i equipaments en l’àmbit destinat a caserna de la policia local de
l’Hospitalet de l’Infant. Text Refós. Novembre de 2020"

ACTA DEL PLE

1.1 Cal garantir el manteniment de la funcionalitat i la superfície de la zona verda de l’àmbit 1,
d’acord amb les indicacions de la part valorativa."

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

"1. Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística
municipal, relativa a les qualificacions d'espais lliures, vialitat i equipaments en l'àmbit destinat
a comissaria de la Policia Local, de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, promoguda i tramesa
per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la
presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori la prescripció següent:

4. VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT
Els tècnics que subscriuen informen que el document del text refós de Modificació del POUM
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, relativa a les qualificacions d’espais lliures i
equipaments en l’àmbit destinat a comissaria de la Policia Local, objecte del present informe,
està signat digitalment per l’arquitecte Josep M. Castells Cabré, amb data 14 de novembre de
2020, i conté:
1. MEMÒRIA
2. REQUERIMENTS ESTABLERTS PER LA LLEI D’URBANISME
3. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
4. QUADRE COMPARATIU DEL PLANEJAMENT VIGENT I MODIFICAT

8. ANNEXOS
8.1. Projecte de parcel·lació del Polígon 9, Ampliació de l’Infant Zona Ponent
8.2. Certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca F1
El text refós que s’informa contempla les prescripcions indicades a l’acord de la Comissió
Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 5 de juny de 2020, amb la
finalitat de garantir el manteniment de la funcionalitat i la superfície de la zona verda de
l’àmbit 1, amb l’objecte de dur a terme un ajust de límits de la zona verda, mantenint de
manera essencial les dimensions geomètriques i la ubicació de la zona verda existent, per
tant, en cap cas es produeix l’alteració de la funcionalitat, de la superfície ni de la localització
de la mateixa, d’acord amb el que estableix l’article 98.5 del TRLU.
D’altra banda, es deixa constància que la modificació de planejament a tràmit no incorpora,
altera ni modifica cap article de la normativa urbanística del POUM ja que tan sols es tracta
d’ajustos de límits i assignació de l’ús concret a la parcel·la d’equipament existent, SE5 –
Equipament administratiu, previst al POUM, adequat a l’ús previst per acollir la nova
comissaria de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Amb la documentació aportada per part de l’arquitecte redactor Josep M. Castells Cabré, en
data 18 de novembre de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020-E-RE-3213, consta també
la documentació gràfica adequada als estàndards del Mapa Urbanístic de Catalunya, MUC,
per tal de fer possible la sistematització del planejament urbanístic, que caldrà trametre
juntament amb el text refós que s’informa, per la seva incorporació a l’expedient que consta al
Departament de Territori i Sostenibilitat.
5. CONCLUSIÓ
En conclusió, per tot l’exposat, els tècnics que subscriuen informen favorablement al text
refós de la "Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vandellòs i

ACTA DEL PLE

7. PLÀNOLS
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6. NORMATIVA URBANÍSTICA

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

5. DOCUMENT COMPRENSIU DE L’OBJECTE I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ

l’Hospitalet de l’Infant, relativa a les qualificacions d’espais lliures i equipaments en l’àmbit
destinat a caserna de la policia local de l’Hospitalet de l’Infant. Text Refós. Novembre de
2020", atès que s’ajusta al que preveu el POUM, la legislació urbanística i dona compliment
l’acord de de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 5 de
juny de 2020, per la qual cosa, si així s’estima oportú, és procedent verificar el text refós i
remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona amb la finalitat què
aixequi la suspensió de la tramitació de l’expedient i aprovació definitivament la modificació
puntual, si escau, d’acord el que estableix l’article 98.5 del TRLU."
Atès l´informe emès per la Secretària General d'aquesta Corporació del següent contingut:En
relació amb l'expedient relatiu a la verificació del Text Refós de la Modificaciópuntual del
POUM, relativa a les qualificacions d’espais lliures, equipament i vialitat enl’àmbit destinat a
comissaria de la Policia Local, emeto el següent informe-proposta de resolució, de
conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret2568/1986, de 28 de novembre,
amb base en els següents,

També es va publicar a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (http://vandelloshospitalet.
eadministracio.cat) per permetre l’accés telemàtic al contingut íntegre de
l’instrument de planejament a tràmit.
TERCER. Es va donar audiència, simultàniament al tràmit d’informació publica, mitjançant
tramesa genèrica per la plataforma EACAT, als Ajuntaments l’àmbit
territorial dels quals limita amb aquest municipi, sense que s’hagi presentat cap resposta al
respecte, tal i com consta a l’expedient i a l’informe del Departament d’Urbanisme.
QUART. Es va citar personalment al tràmit d’informació pública a les persones propietàries
dels terrenys que resultin afectats, amb registre de sortida 2020-S-RC-73
de data 9 de gener de 2020 i rebut en data 14 de gener de 2020, tal i com consta a
l’expedient i a l’informe del Departament d’Urbanisme.
CINQUÈ. Es va sol·licitar informe a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant tramesa per la plataforma EACAT, amb registre de sortida 2020-S-RC-90 de data 9
de gener de 2020 i rebut en data 9 de gener de 2020 amb registre d’entrada E
9000/00003935/2020.
Consta a l’expedient l’informe emès per la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Tarragona, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
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SEGON. Es va sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes i es va publicar
al DOGC núm.8022 de data 12 de desembre de 2019, al Diari de Tarragona de data 12 de
desembre de 2019 i al BOPT núm. CVE 219-11051 de data 13 de desembre de 2019.

ACTA DEL PLE

PRIMER. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 4 de desembre de 2019, va acordar
aprovar inicialment la Modificació del POUM, relativa a les qualificacions d’espais lliures,
vialitat i equipaments en l’àmbit destinat a comissaria de la Policia Local de l’Hospitalet de
l’Infant.

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

ANTECEDENTS DE FET

de Catalunya, núm. d’expedient OTAATA202000007,aportat en data 28 de gener de 2020,
amb registre d’entrada núm. 2020-E-RC-382, en què s’indica que aquesta
modificació puntual del POUM, no s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental
estratègica.
SISÈ. Consta a l’expedient certificat de la Secretària General de data 17 de gener de 2020,
que acredita que durant el tràmit d’informació pública i durant el tràmit
d’audiència amb citació personal als interessats no s’ha presentat cap tipus de reclamació
segons es desprèn del llibre de registre general d’entrada de documents i també consta en el
mateix sentit certificat complementari emès per la Secretària General de data 17 de març de
2020.
SETÈ. Consta a l’expedient informe de data 25 de març de 2020, emès pel Departament
d’Urbanisme municipal pel que fa al tràmit per a l’aprovació provisional

d’Urbanisme a Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, als efectes de què, si escau, es procedís a l’aprovació definitiva de la Modificació
del POUM.
DESÈ. Consta a l’expedient que per part dels Serveis Territorials d’Urbanisme a Tarragona del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant tramesa per la plataforma EACAT, amb registre de sortida S 9000/00062871/2020
de data 11 de juny de 2020 i rebut en data 11 de juny de 2020
amb registre d’entrada 2020-E-RC-1919, notificació de l’acord de la Comissió Territorial
d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 5 de juny de 2020, expedient
2020/071547/T, en què s’acorda:
"1. Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística
municipal, relativa a les qualificacions d'espais lliures, vialitat i
equipaments en l'àmbit destinat a comissaria de la Policia Local, de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que
incorpori la prescripció següent: 1.1 Cal garantir el manteniment de la funcionalitat i la
superfície de la zona verda de l’àmbit 1, d’acord amb les indicacions de la part valorativa."
ONZÈ. Consta a l’expedient informe de data 20 de novembre de 2020, emès pel Departament
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NOVÈ. Mitjançant tramesa per la plataforma EACAT, amb registre de sortida 2020-SRC- 1193
de data 28 d’abril de 2020 i rebut en data 28 d’abril de 2020 amb registre d’entrada
0371/469/2020, es va trametre l’expedient als Serveis Territorials

ACTA DEL PLE

VUITÈ. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 9 d’abril de 2020, va acordar aprovar
provisionalment la Modificació del POUM, relativa a les qualificacions d’espais lliures, vialitat i
equipaments en l’àmbit destinat a comissaria de la Policia Local de l’Hospitalet de l’Infant.

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

de la modificació puntual del POUM.

d’Urbanisme municipal en relació a la verificació del text refós de la
modificació puntual del POUM a tràmit, als efectes de la seva aprovació, si escau, pel mateix
òrgan que va atorgar l’aprovació provisional i donar continuïtat a la tramitació de l’expedient
per a l’aprovació definitiva per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
LEGISLACIÓ APLICABLE
• Article 57 a 59 i 73 a 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22
de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme i per la Llei 16/2015, de 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (en endavant TRLU)

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
• Article 17 a 28 de la Llei 6/2009, de 28 de abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
(Tingui's en compte que la Disposició Addicional vuitena de la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix
que, mentre no es realitza l'adaptació de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de
Plans i programes, a la normativa bàsica continguda en la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de
desembre, d'avaluació ambiental, han d'aplicar-se les prescripcions de la Llei 6/2009 queno
contradiguin dita normativa bàsica)
• Articles del 17 al 28 de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental
• Els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de lesbases del règim
local
• El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril
• La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
• La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica . Disposició addicional vuitena
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• Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

ACTA DEL PLE

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobra protecció de la legalitat
urbanística

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

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

• La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, publicada al BOE número 294 de data 6 de
desembre de 2018.
• La legislació sectorial aplicable
Vist quant antecedeix i d’acord amb l’informe emès pels tècnics del Departament d’Urbanisme
municipal, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta d’acord amb la
legislació aplicable i procedeix aprovar la verificació del text refós de la

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, el que subscriu eleva proposta de resolució al Plenari de la Corporació"

Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de al CUP manifestant: "Estem d'acord
en el fons de la qüestió: la policia local està en uns equipaments precaris i poc adequats, per
forma, fons i localització, per a la realització de les tasques que tenen encomanades. Però
no estem d’acord en la forma. No creiem que la policia local hagi d'estar allunyada de la
ciutadania, sinó al centre, en la proximitat. Com tampoc ho estem en la necessitat d’un nou
equipament i nou consum de sòl, sinó en el reciclatge i rehabilitació d’espais i sòl del centre
del nucli urbà de l’Hospitalet. Aquesta modificació puntual del POUM també demostra una
certa improvisació de l’equip de Govern a l’hora de tancar el POUM de 2014, ja que
aleshores ja es sabia que l’equipament de la policia local era precari i que calia planificar una
nova ubicació.
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es manifesta: “ Tenint en compte que una
de les tasques per a renovar aquesta eina és el treball de camp amb els i les joves del municipi i que a
causa de les restriccions de mobilitat, les activitats realitzades des de la regidoria de Joventut s'han vist
afectades, sol·licito al ple municipal de l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’infant la pròrroga del
pla local de Joventut.. Tan aviat com sigui possible, reprendrem aquestes activitats per a més endavant
aprovar un pla actualitzat i contextualitzat que també reculli la informació sobre l'impacte que ha tingut la
pandèmia de la COVID-19 en la joventut, i així, aplicar polítiques que cobreixin les seves necessitats
des del punt de vista laboral, formatiu, econòmic i per al desenvolupament del seu projecte de vida.·

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC es manifesta: "Un projecte
com ja hem dit moltes vegades, que va en retard, com altres projectes. I que esperem que
l’equip de govern ho agilitzi."
Atès el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Territorials de 30 de novembre de
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modificació del planejament general de què es tracta en el present informe, és el Plenari
municipal, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Per això, de
conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,

ACTA DEL PLE

D’acord amb el que estableix l'article 85 del TRLU, en relació amb els articles 22.2.c) i 47.2ll)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la nova
redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del
govern local i l’article 52.2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local, l’òrgan competent per resoldre sobre
l’aprovació de la verificació del text refós de la

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

per part de l’òrgan que va aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM.

2020
El Ple de '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 en contra de dos membres (de la FIC i de la CUP,), ACORDA:
Primer.- Aprovar verificar el text refós de la "Modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, relativa a les qualificacions
d’espais lliures i equipaments en l’àmbit destinat a caserna de la policia local de l’Hospitalet
de l’Infant. Text Refós. Novembre de 2020".

Cinquè.- Fer constar que contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Expedient 3955/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la Moció que presenta el grup
municipal d'ERC per a la concessió d'ajuts econòmics, de caràcter individual per a
obres d'arranjament a l'interior i exterior dels habitatges destinades a millorar
l'accessibilitat de les persones grans i/o persones amb mobilitat reduïda
Desfavorable

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

Vista la Moció que presenta el grup muncipal d'ERC del següent contingut:
“Cal promoure activament l'arranjament i la rehabilitació d’habitatges en l’actual context de
crisi social i econòmica podent desplegar un conjunt d’objectius per a lluitar contra les
conseqüències de la crisi i els seus efectes al municipi. El foment de l'arranjament i la
rehabilitació permet una activitat productiva per a la petita i mitjana empresa de construcció;
promou la millora de les condicions d’habitabilitat dels habitatges i dels edificis, amb obres
essencials com la millora de l’accessibilitat o la millora de l’eficiència i estalvi energètic dels
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Quart.- Notificar el present acord a Josep M. Castells Cabré, arquitecte encarregat de la
redacció dels documents tècnics d’aquesta modificació del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal al efectes del seu coneixement i al Departament d’Urbanisme per a la seva
tramitació.

ACTA DEL PLE

Tercer.- Notificar el present acord a les persones propietàries dels terrenys que resultin
afectats com interessats als efectes del seu coneixement.

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Sego.- Elevar l'expedient diligenciat de la verificació del text refós de la modificació del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona amb la
finalitat de què aixequi la suspensió de la tramitació de l’expedient i procedeixi a aprovar
definitivament la modificació puntual, si escau, d’acord el que estableix l’article 98.5 del
TRLU.

habitatges. També, la rehabilitació promou la millora del nostre paisatge urbà.
Segons les dades consultades a l´IDESCAT en l´any 2019 en el nostre municipi els veïns i
veïnes empadronades majors de 65 anys és de 1.091, és a dir, un 17% del total.
Les persones envellim i es presenten necessitats primordials com són les d´accessibilitat en
les nostres vivendes.
Des d´ERC considerem que les actuacions en les rehabilitacions ha de ser un dels pilars
bàsics de les polítiques d´habitatge, ja que aquestes actuacions serveixen per garantir el dret
a l´habitatge digne, la millora de la qualitat de vida de les persones, el seu benestar i sobretot
la millora dels nostres grans.

I l’habitatge objecte de les actuacions hauria de constituir el domicili habitual i permanent de
la persona beneficiària tant en vivendes unifamiliars com en comunitats de propietaris.
Les actuacions subvencionables podrien ser entre d´altres:
a) Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats
relacionades amb la higiene personal: intervencions com la substitució de la banyera per un
plat de dutxa o les adaptacions de banyera/dutxa(els canvis d’aixetes); la substitució o
l’adaptació del WC o lavabo; l’eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat;
el tractament antilliscant de paviments.
b) Conjunt d´intervencions amb la finalitat de realitzar adaptacions o proporcionar suports a l
´entorn general del domicili, per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins del seu
habitatge. Aquestes són: les intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com
passadissos o rebedors, i que constitueixen en actuacions com l´ampliació d´una porta; el
canvi d´un gir d´una porta, l´eliminació d´algun graó que dificulta l´accessibilitat, o la
instal·lació de barres o agafadors.
c) Conjunts d´intervencions amb la finalitat de proporcionar suports per accedir a l´habitatge:
ascensor, baranes mecàniques adaptades i rampes.
Així mateix es planteja crear aquestes ajudes d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i amb altra normativa complementària i derivada de la
regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions
públiques. I compatible amb altres ajudes i subvencions, especialment amb les de l´Agència
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Les persones beneficiàries d`aquests ajuts haurien de tenir 65 anys o més i/o la mobilitat
reduïda, segons alguna de les condicions següents: tenir un grau de discapacitat igual o
superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en grau de total,
absoluta o gran invalidesa.

ACTA DEL PLE

Tot i que en el nostre Ajuntament es va aprovar l´Ordenança Fiscal núm. 5: Específica
reguladora de l´impost sobre construccions i obres (ICIO) en la qual en el punt 4.4 especifica
les bonificacions a favor d’instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d´accés i
habitabilitats dels discapacitats, entenem que només contempla bonificacions a l´impost i per
aquest motiu al nostre entendre cal impulsar noves mesures en aquest camp.

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Per una altra banda, contemplar la rehabilitació com a font generadora d´ocupació i de
reactivació econòmica.

Catalana d´Habitatge.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d E
́ squerra Republicana de Catalunya proposa al
Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents:
ACORDS
PRIMER.- L´elaboració d´unes bases que regulin la concessió d´ajuts per a obres
d’arranjament a l´interior i exterior dels habitatges de la gent gran i/o de persones amb
dificultats de mobilitat per la millora de l´accessibilitat.
SEGON.- L´Ajuntament de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant l´haurà d´elaborar en un període
de 6 mesos.
TERCER.- Aquests ajuts aniran a càrrec dels pressupostos municipals de l´any 2021

A més entenem que aquesta ordenança es va modificar recentment, novembre de 2019, on
com recordareu i per facilitar les actuacions es va reconvertir l’ajut en bonificació (no
pagament previ a l’obra) enlloc de subvenció que es cobrava a posteriori. Potser era en aquell
moment en que calia fer propostes.
Quan les actuacions a l’exterior de l’habitatge (sostre i façanes) existeix un programa de
restauració de façanes i cobertes publicat al DOGC i al BOP amb data 22 de desembre de
2011 (govern municipal PSC-FIC) en que s’establien tot un conjunt de criteris per restaurar
façanes i cobertes que tenen una valoració econòmica i una quantitat subvencionable que
oscil·la entre el 20-60% en funció de la superfície afectada amb l’objectiu d’afavorir tant als
propietaris com al sector de la construcció.
A aquests ajuts s’hi poden acollir tots el veïns i veïnes de qualsevol tipus de propietat que
s’ajusti a l’esmentat programa. En aquest cas es tracta d’una subvenció no sotmesa a ICIO.
NO SÉ SI HA ALTRES BONIFICACIONS ENERGIES ALTERNATIVES"
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Per l´Alcalde es fa la següent explicació: "La moció que presenteu ens sembla innecessària,
perquè com vosaltres esmenteu en l’exposició de motius, l’Ajuntament ja disposa d’una
Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre construccions i obres (ICIO) que en el punt 4.4
especifica les bonificacions a favor d’instal·lacions o obres que afavoreixen les condicions
d’accés i habitabilitat dels discapacitats.També assenyaleu que es contemplen bonificacions i
que cal impulsar noves mesures, entre elles que les persones siguin majors de 65 anys o que
tinguin un grau de discapacitat reconegut. La norma va més allà perquè tothom al municipi ho
pot sol·licitar.
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Intervé la Regidora Sara Barceló del grup municipal de la CUP:Des del grup municipal de la
CUP, votarem a favor d’aquesta proposta, habilitar una vivenda per una persona amb
mobilitat reduïda en moltes ocasions resulta ser un luxe, quan no ho hauria de ser. El dret
d’aquestes persones a tenir una vivenda digna passa per que aquesta tingui resoltes les
necessitats bàsiques de les seves vivendes.Trobem a faltar concreció amb els ajuts, ja que
creiem essencial que aquests a les seves bases tinguin en compte la situació econòmica de
les persones demandants d’aquests tipus d’ajudes.Ens sorprèn el punt número dos de la
proposta, criticat en diverses ocasions i utilitzat com a punt de critica a les propostes d’acord
del nostre grup municipal."

ACTA DEL PLE

QUART.- L´Ajuntament de Vandellòs i l`Hospitalet de l´Infant en farà difusió als mitjans locals i
la web de l´Ajuntament."

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 30 de novembre
de 2020

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, i amb 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:
Primer.- Desestimar la moció transcrita presentada pel grup municipal d'ERC

En primer lloc l’Alcalde dóna informació sobre resposta a una pregunta que es va fer al Ple passat
referent a assumptes sobre una qüestió relacionada amb un treballador.
En primer lloc es formulen les preguntes presentades abans del Ple per escrit.
Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT:
1- El departament OMAC obre totes les tardes la Casa de la Vila d’Hospitalet de l’Infant, quin és el
percentatge d’utilització d’aquest servei per la tarda ?
Al que contesta l’Alcalde que es tracta d´una assistència pels serveis que estan oberts a la Casa de la
Vila.
2- El servei de valija interna qui el realitza? Com? Freqüència?
Al que contesta l’Alcalde es realitza pel Cap de la Policia Local amb la freqüència que ells necessiten.

3- S’han clausurat una serie de contenidors en tot el municipi. Quin és el motiu principal ?
Al que contesta el Regidor Frederic Escoda que s’ ha fet per millorar l’eficiència d’aquests contenidors
i optimitzar recursos.

4- S’han plantejat fer una altra onada de Targes moneder ?
Al que contesta la Regidora Ma José Gómez : “No descartem aquesta possibilitat de tornar a fer una
segona onada. Dependrà de dos aspectes:
-De l’evolució de la crisi econòmica i de com afecta al nostre municipi.
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C) PRECS I PREGUNTES

ACTA DEL PLE

No hi ha assumptes

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

B) ACTIVITAT DE CONTROL

-Dels resultats de la primera campanya, que encara no està tancat, perquè finalitza el dia 20 de
desmbre. Avaluarem l’impacte en el teixit empresarial, també en les famílies en el consum de bens i
serveis i com a impactat en tots aquest sectors. I en funció dels resultats determinarem si ho fem si no
ho fem, com, a qui va diridit, com se pot perfeccionar
Quan s’acabi la campanya, acabarem de racabar tota aquesta informació, i si realment ha hagut algun
punt a millorar, evidentment a la segona onada acabarem per perfeccionar-ho. Però ara mateix no tinc
la resposta.
5- En moment de desenvolupament està ara La residència d’Hospitalet de l’Infant ?
Al que contesta l’Alcalde sobre l’explicació del projecte, i el temps que te per realitzar-ho.
Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT es formulen aquests precs:

1- preguem se’ns expliqui quines son les mesures per vetllar pel confinament perimetral
Al que contesta el Regidor Tomàs Diaz que els controls es supervisen pel sotsinspector.
2- preguem es repari el sòl del passeig de l’Arenal, a pocs metres del parc de l’Arenal hi ha varies
rajoles en molt mal estat i una arqueta (gespa) amb un forat
Al que es contesta que es tindrà en compte
3- preguem se’ns indiqui si al pressupost 2021 s’hi ha inclòs el servei de ginecologia (camilla i visites) ,
tal i com es va demanar l’any passat
Al que contesta la Regidora Lupe Capella que : “El material que comprem al cap es d’una subvenció
que se ns dona als Ajuntaments amb consultoris locals; i cada any demanem a la direcció del Cap que
en digui el que necessita. La camilla en qüestió ja vam comentar amb la direcció del Cap, i en tenen
constància, d’ aquesta petició que se’ns feia arribar per la comadrona. Aquest any encara no sabem que
entra a la subvenció.”
Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC es fan les següents:
1.- En l´anterior ple l´Alcalde es va comprometre a estudiar la petició de l´ampliació del bus municipal.
Volíem saber perquè no s´ha atès i si l´Ajuntament ha contestat per escrit als demandants.
Al que contesta l’Alcalde que demà sortirà la resposta.
2.- En l´anterior ple vam preguntar per la ubicació del despatx del regidor de Seguretat Ciutadana. Ara
voldríem saber si encara té les claus d´accés a la Comissaria, és a dir, si entra lliurement ja que se´ns
va informar que té un despatx independent.
Al que es contesta que qualsevol Regidor responsable te accés al departament de la seva àrea.
3.- Supressió de contenidors: per què no es va avisar als veïns i veïnes de les zones afectades amb
anterioritat a la supressió? Un cop rebut l´anàlisi del rendiment dels contenidors per part de Secomsa, l
´equip de govern ha tingut en compte la localització dels espais i la població usuària?
Al que es contesta per part de l’Alcalde que va ser una errada no avisar als veïns,
El Regidor Frederic Escoda contesta que no es va avisar als veïns i que de totes maneres, degut a la
reivindicació dels veïns i tenint en compte les dificultats de mobilitat d’alguns d’ells l ‘ Ajuntament es

ACTA DEL PLE

De la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT.
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Preguem que s’ ampliïn per l’any proper les targes moneder a restauradors, hostelería, bars….és a dir
als sectors que ara no se n’han pogut beneficiar.
Es tindrà en compte .

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Preguem tornar a posar la bústia a l’oficina de correus de l’Hospitalet de l’Infant
Al que es contesta que es mirarà.

compromet a tornar a posar en funcionament els contenidors soterrats de la Plaça Estalella.
Degut al problema que tenim a Vanessa Park ens plantegem de retirals i parlar amb el veïnat per anar
a recollir quan ho demanin les restes de poda per exemple que puguin tenir.
4.- El mercat de Nadal de la Plaça Catalunya tindrà continuïtat?
La Regidora Ma José Gómez manifesta que: “Sí, ja ho hem parlat amb els comerciants interessats i
està previst celebrar-ho el cap de setmana del 12 i 13 de desembre”

5.- Quines són les causes per les quals Idetsa ha venut la Fibra Òptica i quin paper jugarà Idetsa en
aquesta qüestió a partir d´ara?
L’Alcalde explica sobre com va anar la situació del desplegament de la fibra, de com ho va fer IDETSA,
el servei que es dóna és un servei molt competitiu.

La càmera del Passeig Marítim davant de l´Hotel Vistamar amb quina finalitat s´ha instal.lat i qui és el
responsable de les imatges?
Al que contesta la Regidora Ma José Gómez que manifesta que: “Es tracta de càmeres d’infraroig que
detecta el moviment dels usuaris de la platja, en aquest cas de l’Arenal.
Es tracta d’un projecte pilot del Centre Tecnològic d’Eurecat. És aquest l’organisme que controla la
càmera. Un projecte al nostre municipi per fer proves amb aquesta tecnologia i desenvolupar un
software per a observar el moviment de la gent dins la platja (temps d’estada, ús dels serveis com
guinguetes, zones de major concentració, etc). Les dades es recullen amb les càmeres i aquestes no
graven imatges, és això el més important, que no graven imatges.
A més a més, es va fer la consulta a la policia local, perquè nosaltres no entenem d’això, i ens van dir
que no feia falta demanar permisos, i per tant no atenta contra la intimitat de les persones, ni és vol
vigilar.
L’ajuntament de Salou, amb el tema de la pandèmia,r també ha instal·lat sensors d’aquests tipus per
controlar aforaments, mobilitat. No és per vigilar.
A vegades les xarxes socials, són una font d’informació una mica errònia. Lo que s’ha de fer és
preguntar al tècnic responsable per a què serveixen les coses i no donar peu a males interpretacions.”
7.- Es repararà el marge de la carretera de Masriudoms o es posarà una tanca ja que en poc temps han
caigut 5 vehicles: 3 cotxes, el camió de la recollida de brossa i un bus del Carrera.
Al que contesta el Regidor Frederic Escoda que el camió de la brossa al passar va deteriorar el marge
i s´arreglarà.
També demana com estan els informes sobre irregularitats Poum i el tema de neteja del mercat
d’artesania.
Al que contesta l’Alcalde que es faran arribar els informes sol.licitats.
8.- Del Pla de Xoc per la Covid-19 de la Diputació de Tarragona el nostre muncipi ha rebut 9.000€ per

ACTA DEL PLE

Són per obtenir dades estadístiques
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La Regidora Ma José Gómez contesta manifestant: “ La càmera ubicada a l'entrada de l'Hospitalet de
l'Infant, Carretera Mora, està en funcionant. Aquesta càmera no te activada la funcionalitat de visionat
en temps real de les imatges ni s'emmagatzemen seqüències. Només es pot visionar per diferit el
registre amb la fotografia del moment d'entrada o sortida d'un vehicle, les matrícules.

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

6.- Les càmeres del passeig marítim i d´accés al municipi per la C-44 estan operatives, és a dir, en
funcionament, i si és així, la visualització de les imatges és en temps real o en diferit?

comerç, 28.000€ per la reactivació económica i 26.832 € per polítiques de salut pública.
I per què no han demanat subvenció SAC (activitats educatives, culturals i esportives) dotada amb
15.000€?
Al que contesta la Regidora Núria Ortiz que ho consultarà i se l´informarà

PREC: Baranes del carrer Amunt i el que baixa cap a la Residència.

Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es fan les següents preguntes al mateix
Ple:
PRECS I PREGUNTES
Preguntes al Regidor d’Igualtat, sobre l’ús del llenguatge i la comunicació no sexista ni discriminatòria al

Exposició de motius

dones i homes estableix que els poders públics de Catalunya han de fer un ús no sexista del llenguatge,
que eviti l’expressió de concepcions sexistes de la realitat i dels usos androcèntrics i amb estereotips de
gènere, i han de promoure un llenguatge respectuós amb les dones, amb les minories i amb totes les
persones en general en l’atenció al personal i en tota la documentació escrita, gràfica i audiovisual, i que
han de formar el personal en l’ús respectuós i inclusiu de la llengua.
Que l’article 25, apartat primer, Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes de la
estableix en el punt d), que els mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació de

ACTA DEL PLE

Tenint en compte que l’article 3, apartat vuitè, de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de
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municipi, per tal que sigui substanciada en el Ple, amb el text següent:

ni androcèntric del llenguatge.
I que el passat 24 de novembre es va fer la presentació de la Guia de llenguatge inclusiu, editada i
publicada per la regidoria d’Igualtat del nostre ajuntament.
Presentem les següents preguntes
PREGUNTES


Es farà una revisió de tota la documentació que s’elabora a l’ajuntament (instàncies,
sol·licituds, projectes, memòries de servei, bases de processos selectius, plecs de clàusules,
etc.) per tal de que aquesta no contingui elements sexistes i/o androcèntrics?



Rebran formació les persones treballadores, i en concret, els mitjans de comunicació
municipal, per garantir l’ús d’un llenguatge i una comunicació no sexista ni androcèntrica en
l’exercici de les seves funcions?
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les entitats locals de Catalunya, en l’exercici de les seves funcions, han de garantir fer un ús no sexista



En el cas de que la pregunta anterior sigui afirmativa, qui realitzarà aquesta formació i com es
cobriran els costos d’aquesta formació?

Al que contesta el Regidor Diego Garcia:
1.S'ha fet, es fa i es farà, és un procés que es porta a terme de forma gradual i que compta amb el
suport i assessorament de la regidoria d'igualtat a tot el personal tècnic.
2. Hi ha uns diners reservats tant a les partides de l'ajuntament com a cadascun dels patronats i
empreses municipals per a la formació que demani el personal. També estem adherits al pla de
formació de la diputació de Tarragona per accedir gratuïtament i comptem amb el criteri de la tècnica
d'igualtat i el departament de recursos humans a l'hora de rebre propostes en relació amb aquest tema.

Tenint en compte que ens troben en fase d’elaboració del I Pla d’Igualtat de l’ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, i que el pressupost previst per a l’any 2021 només destina 2.000€ per a
programes de promoció de la igualtat de gènere i la subvenció que es rep per part del Pacte d’Estat
contra la Violència de Gènere.
Presentem les següents preguntes
PREGUNTA


Com es cobriran els costos per poder desenvolupar les accions del futur Pla d’Igualtat?

Al que contesta el Regidor Diego Garcia: “Els diners dels quals es parla a l'exposició de motius són
per a polítiques d'igualtat i no tenen res a veure amb el pla d'igualtat que portem a terme. Aquest pla es
fa des de l'ajuntament com a empresa i no n'hi ha cap cost a cobrir. És una acció que s'està elaborant
per part de la comissió d'igualtat conformada per persones de l'ajuntament amb el temps dedicat a la
diagnosi i identificació de les possibles mancances (en termes d'igualtat). Estem en una part inicial i
hem signat una carta de compromís de suport a la comissió i les resolucions que es derivin d'aquest
procés.”
Preguntes al Regidor de Medi Ambient, Frederic Escoda, sobre el Plànol de delimitació de franges de
prevenció d’incendis forestals en nuclis urbans, urbanitzacions i instal·lacions. e els contractes de
telefonia mòbil de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per tal que sigui substanciada en el
Ple, amb el text següent:

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

Exposició de motius
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Pregunta al Regidor d’Igualtat, sobre el pressupost orientat a garantir la igualtat d’oportunitats i
de tracte a l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per tal que sigui substanciada en el
Ple, amb el text següent:

ACTA DEL PLE

També volia afegir que, a part de la formació, és molt important la visibilització, la sensibilització i la
campanya d'informació, per això, la guia de llenguatge inclusiu podrà ser actualitzada i ampliada a la
seva versió digital per afegir temes més monogràfics, és a dir, per al món administratiu, educatiu,
mitjans de comunicació, cultural, etc.

Exposició de motius
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
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

Presentem les següents preguntes
PREGUNTES

-

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

ACTA DEL PLE

vigor.
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perquè s’incomplia un dels requeriments de la tramitació.

Al que contesta el Regidor Frederic Escoda que tens raó i en breu sortirà publicat.

Preguntes a la Regidora d’Indústria i Noves Energies, Maria José Gómez, sobre els contractes de
telefonia mòbil de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per tal que sigui substanciada
en el Ple, amb el text següent:
Exposició de motius
IDETSA, és una de les empreses municipals del nostre Ajuntament,la qual es desenvolupa la tasca
d’oferir als nostres ciutadans els serveis de telecomunicacions, tant de fibra òptica com la de telefonia
mòbil, entre moltes altres tasques.
En les Comissions de Serveis Interns, quan examinem la documentació referent als pagaments de
factures de l’Ajuntament, les factures referents a telefonia mòbil, van a nom de grans empreses com
Movistar o Vodafone. Tenint en compte que tenim una empresa municipal que ofereix aquest servei,
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dos mesos que es va aprovar definitivament per part del Ple de l’Ajuntament?

Presentem les següents preguntes

PREGUNTES


Quin és el motiu per al qual l’Ajuntament no ha contractat els serveis de telefonia mòbil a
l’empresa municipal IDETSA?



Hi ha la intenció de fer els canvis de contracte d’aquests serveis?

Al que contesta la Regidora Ma José Gómez: “Aquesta és una pregunta que ens fem tots els regidors

de titularitat municipal, per tal que sigui substanciada en el Ple, amb el text següent:
Exposició de motius
En les diverses Comissions de Serveis Interns de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
veiem repetidament factures relacionades amb el consum de combustibles i carburants.
També en el pressupost municipal, es veu reflectit en una partida directa de 101.000 euros anuals.
Presentem les següents preguntes
PREGUNTES


Quin és el control que es du a terme del consum de carburants i combustibles de l’Ajuntament
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant?



Quants litres de combustible es compren i s’utilitzen per any?



Quin és el control que es fa de l’ús de vehicles de titularitat municipal, tant de propietat com els
de lloguer de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant?

Al que contesta el Regidor Frederic Escoda que pel que fa al control és fa un control mensual, i es te
un control de totes les càrregues que fan tots els vehicles. Hi ha uns vehicles que van amb gasolina
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Preguntes al Regidor d’Economia, Frederic Escoda, sobre el consum de gasoil i l’ús de vehicles
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Idetsa és una societat amb capital 100% de l’ajuntament, és a dir, capital públic.
Per aquest motiu, seguint les recomanacions de la CNMC, que ho desaconsellava pel risc de perdre
l’acreditació d’operadora de telecomunicacions;com marquen les directrius de la UE i des del punt de
vista d’intervenció, l’any 2016 es va descartar la possibilitat que l’ajuntament contractés el servei de
telefonia mòbil a Idetsa perquè es podria considerar com una ajuda pública i entendre’s com una
distorsió del principi d’inversor privat en una economia de mercat, i una competència deslleial a les
operadores de capital privat per la naturalesa consolidada del l’ajuntament i Idetss.»

ACTA DEL PLE

quan arribem a l’ajuntament.

(els de la policia, la C4 i tots els estris de medi ambient) i aquests es subministren per exemple a Alas.
Pel que fa al consum de l´any anterior va ser de 128.400 litres aproximadament en total.

CASAL DE JUBILATS (LUPE)
Quan a la persona que porta el bar dels jubilats no li dona la gana d'obrir, més enllà del dia de festa
setmanal que té per contracte, no obre. I els jubilats és queden sense un dels pocs espais de
socialització que tenen. No pot ser que la decisió que un espai públic estigui obert o no resti en mans
d'un particular. Li sembla bé aquest fet? Tenen prevista alguna mesura per garantir l'obertura d'aquest
equipament públic independentment de la voluntat de la persona que en porta el serveis de bar?
Al que constesta la Regidora Guadalupe Capella: “No ens consta queixa directa dels usuaris/es, però



La reducció d’horaris del gimnàs de Vandellòs, ha estat notificada als seus usuaris?



S’ha bonificat aquesta reducció als usuaris que segueixen pagant aquest servei?



Dimarts i dijous el gimnàs està obert de 18 a 20 h de la tarda, si la persona responsable del
control d’accés i control de temperatura esta impartint classe, qui realitza aquesta tasca?



Aquest mes d’Agost, el gimnàs de Vandellòs va estar tancat durant una setmana els usuaris al
trucar per demanar cita prèvia per accedir al gimnàs, se’ls contestava que estava l’aforament
complert, en canvi la realitat va ser que el gimnàs estava tancat, ens poden donar explicacions
de perquè es donava aquesta resposta als usuaris? Per quins motius no es va ficar personal

ACTA DEL PLE

LLASTRES:

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

ja parlarem amb ell des de el departament corresponent.



Quantes queixes registrades han rebut sobre la reducció dels horaris i funcionament del
gimnàs? Les tindran en compte?

Al que constesta el Regidor Diego Garcia que si ha estat comunicada, sempre està oberta la
possibilitat de devolució, i es mirarà els temes que demana, no tenim constància de cap queixa.
PRECS:
GUIA DE LLENGUATGE NO SEXISTA
Amb la recent creació de la guia de llenguatge no sexista, es retiraran totes aquelles campanyes o
imatges que reflecteixin o tinguin un contingut sexista, com la campanya del departament de Comerç,
“molt més que un comerç!”, en la qual apareix en una imatge les cames d’una dona? Es deixarà
d’utilitzar la imatge de la dona com a únic

reclam publicitari de les

campanyes de comerç de

l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant?
Al que contesta la Regidora Ma José Gómez que sí i sí. Aquest cartell està posat allí des de l’any 2014
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per tal d’oferir el servei?

i ja estava contemplat canviar-lo i inclús fer allí una imatge ja no de comerç sinó més aviat de turisme.

PRECS
Ja que tenim una guia de llenguatge no sexista, demanem que s’amplii i que aquesta tingui en compte
la comunicació extra lingüistica així com imatges, per tal de que qualsevol de les campanyes, cartells,
etc., de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’infant no contingui elements sexistes ni reprodueixi
els estereotips i rols de gènere encara presents a la nostra societat i concretament, al nostre municipi

Per la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es fan les següents preguntes:

3.- Que és i que implica el Pla agrupat de formació?, si afectava als nostres treballadors?
L’ Alcalde és una forma de creixer i es porta des de recursos humans mitjançant el pla de formació de
la Diputació de Tarragona.
4.- Aquest any com és farà l'entrega de Cistelles.? Se li contesta que si.
La Regidora Elidia López demana que se li contestin les preguntes del Ple anterior que no van ser
contestades.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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A la pregunta de la TVV contesta la Regidora Núria Ortiz;No, A la Taula d’empresaris es comunicarà.
La regidoria de comerç fa la tasca “d’embaixadora”. Des del patronat es fan mailings a les botigues i
també és fa una tasca important a peu de carrer amb temes de publicitat de la radio i ara s’incorporarà
la TVV. El personal del Patronat realitzarà les tasques administratives”.

ACTA DEL PLE

El Regidor Diego Garcia contesta que no es farà cap activitat el 31 de desembre

Número: 2020-0010 Data: 25/01/2021

1.- És té previst fer alguna activitat el día 31 de desembre a la nit? En refereixo al centre esportius? 2.Sagafara un comercial per fer publicitat per oferir els anuncis de la TVV.i qui realitzarà les tasques
administratives?

