
 

Expedient núm: 4879/2018    Òrgan  col.legiat: PLE

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN, SECRETÀRIA GENERAL de l'Ajuntament de 
Vandellòs i l’ Hospitalet de l’ Infant

 CERTIFICO

Que en la sessió celebrada el 28 de febrer de 2019 s’adoptà el següent 
acord:

“3.-  Expedient  4168/2018.  Estudi  i  aprovació  definitiva,  si 
procedeix,  de  l’actualització  de  la  nomenclatura  de  les  vies 
publiques i de la numeració dels immobles del nucli de l’Hospitalet 
de l’Infant, dels sectors d’activitat económica de les Tàpies I i de 
les Tàpies II i de la nova retolació.

Atès  l´informe emès  per  la  Secretària  General  d'aquest  Ajuntament  que 
literalment estableix:

"En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació definitiva de l’actualització 
de la nomenclatura de les vies públiques i  numeració dels immobles del 
nucli de població

de l’Hospitalet de l’Infant, dels sectors d’activitat econòmica de les Tàpies I i  
de les Tàpies II i de la nova retolació, emeto el següent informe-proposta de 
resolució,  de  conformitat  amb  l'establert  en  l'article  175  del  Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Reial decret

2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents,

ANTECEDENTS DE FET:

PRIMER.-  Amb data 20 de desembre de 2018 el  Ple de la Corporació va 
aprovar inicialment l’actualització de la nomenclatura de les vies públiques i 
numeració dels immobles del nucli  de població de l’Hospitalet de l’Infant, 
dels sectors d’activitat econòmica de les Tàpies I i de les Tàpies II i de la 
nova retolació.

SEGON.- Amb data 27 de desembre de 2018 es va publicar l’anunci en el  
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) número 246, amb data 
de 9 de gener de 2019 al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
número  7779  i  a  la  seu  electrònica  d’aquest  Ajuntament  (portal  de 
transparència)  a  l'efecte  del  general  coneixement  de  l’expedient  i  als 
efectes de què els interessats puguin presentar les al·legacions pertinents 
durant el termini de 30 dies hàbils.

TERCER.- Consta a l’expedient certificat que acredita que durant el tràmit 
d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació, en temps i en forma, 



 

segons  es  desprèn  del  llibre  del  Registre  General  d’Entrades  de 
l’Ajuntament.

QUART.-  Durant  el  tràmit  d’informació pública es constata de l’existència 
d’uns errors als documents d’aprovació inicial,  en aquest sentit  consta a 
l’expedient informe elaborat per l’arquitecte tècnic municipal que detalla els 
errors  objecte  de  modificació  respecte  al  document  objecte  d’aprovació 
definitiva.

FONAMENTS DE DRET

•  L'article  75  del  Reglament  de  Població  i  Demarcació  Territorial  de  les 
Entitats Locals aprovat per Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol.

• La Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria, per la qual es 
publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut

Nacional  d'Estadística  i  de  la  Direcció  General  de  Coordinació  de 
Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

•  El Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats 
locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

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

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, els errors existents als 
documents  d’aprovació  inicial,  no  tenen  la  consideració  de  modificació 
substancial,

tota vegada que no alteren el  contingut  essencial  del  document aprovat 
inicialment i sotmès a informació pública. 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 
establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de 
l'Ajuntament.

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, per la Secretària s´emet la 
corresponent proposta de Resolució"

 Vist l´informe que emet l´arquitecte tècnic municipal del següent contingut:

"L’arquitecte tècnic municipal que subscriu, a requeriment de l’Ajuntament 
de  Vandellòs  i  l’Hospitalet  de  l’Infant,  informa en  relació  a  l’assumpte 
relacionat amb l’aprovació definitiva de l’actualització de la nomenclatura 
de les Vies Públiques i numeració dels immobles de l’Hospitalet de l’Infant, 
del sector industrial del Polígon Industrial Les Tàpies I, i del sector industrial 



 

Polígon Industrial Les Tàpies II, al Terme Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant (Expedient 2018/4879)».

ANTECEDENTS:

Consta l’acord de Ple Municipal de data 20 de desembre de 2018 (Expedient 
2018/4879), d’aprovació inicial de l’actualització de la nomenclatura de les 
vies  públiques  i numeració  dels  immobles  del  nucli  de  població  de 
l’Hospitalet de l’Infant, dels sectors d’activitat econòmica de les Tàpies I i de 
les Tàpies II i de la nova retolació.

Consta  la  publicació  de  l’acord  d’aprovació  inicial  de l’expedient  en  el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) número 246, amb data 
de 9 de gener de 2019.

FETS:

Interessa  per  part  de  l’Ajuntament  de  Vandellòs  i l’Hospitalet  de l’Infant, 
procedir a l’aprovació definitiva de l’expedient 2018/4879, d’actualització de 
la  nomenclatura de  les  Vies  Públiques  i  numeració  dels  immobles 
de l’Hospitalet  de  l’Infant,  del  sector  industrial  del  Polígon  Industrial  Les 
Tàpies  I,  i  del  sector  industrial  Polígon Industrial  Les  Tàpies  II,  al  Terme 
Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Durant el tràmit d’aprovació inicial i  exposició pública, per part d’aquests 
Serveis Tècnics s’han esmenat diversos errors materials detectats, d’acord 
amb el següent llistat:

1- Respecte al  Carrer del  Llapassar,  al  llistat  del Departament de Cultura 
que consta a l’expedient per a l’aprovació inicial s’indicava LLAPASSÀ, i el 
nom correcte que ha de constar és: CARRER DEL LLAPASSAR.

2- Respecte al carrer de FRANCISCO CHAVARRIA FABREGAT, al llistat i plànol 
del  Departament  d’Urbanisme  que  consta  a l’expedient  per  l’aprovació 
inicial mancava el segon cognom.

Ara s’ha afegit aquest nom complert al llistat i plànol definitiu.

3-  Respecte  a  la  PLAÇA  DE  BONET  CASTELLANA,  al  llistat  i plànol  del 
Departament d’Urbanisme que consta a l’expedient per l’aprovació inicial 
s’indicava plaça d’ANTONIO BONET CASTELLANA. Per a l’aprovació definitiva 
s’ha suprimit el nom propi "Antonio".

4-  Respecte  al  PASSATGE  DE  CLUA  DOMÍNGUEZ,  al  llistat  i plànol  del 
Departament d’urbanisme que consta a l’expedient per l’aprovació inicial es 
va obviar aquest nom, s’ha afegit aquest nom de passatge al llistat i plànol 
del Departament d’Urbanisme.



 

5- Respecte al Carrer de Calajustell,  al llistat del Departament de Cultura 
que consta a l’expedient per a l’aprovació inicial s’indicava CAL JOSTELL. Per 
a l’aprovació definitiva el nom correcte és; CARRER DE CALAJUSTELL.

6- Respecte del Carrer de Salvador Dalí. S’ha afegit el número 26 (Vint-i-sis), 
ja  que  consta  a  tràmit  un  expedient de  llicència  de  parcel·lació  (Exp. 
35/2019), i es considera convenient afegir-lo. Aquest afegit no afecta a cap 
altre immoble, ni modifica els números ja aprovats inicialment.

7-  Carrer  de Sant  Roc.  S’han afegit  els números 1 (ú)  i  3 (tres),  que no 
estaven indicats al plànol de l’aprovació inicial. Aquest canvi no afecta als 
números d’altres immobles.

8-  Respecte  del  Carrer  del  Cardenal  Vidal  i  Barraquer,  s’ha modificat  la 
numeració ja que consta a tràmit un expedient de llicència de parcel·lació 
(Exp. 396/2019). L’immoble que disposava del número 4 es dividirà en dos, i 
ara  existiran dues  parcel·les  amb  els  números  4  i  6.  L’anterior  número 
6, que  ara  serà  el  8,  no  afecta  directament  a  tercers  atès  que es 
correspondrà  a  l’entrada  de  vehicles  d’un  edifici existent,  quin  edifici  té 
accés i numeració pel carrer de l’Infant Pere.

CONCLUSIÓ:

El present informe es posa en coneixement d’aquest Ajuntament, per si així 
s’estima incorporar les esmenes indicades i efectuar l’aprovació definitiva 
de l’expedient d’actualització de la nomenclatura de carrers i vies públiques, 
així com de la nova retolació dels mateixos, i l’actualització de la numeració 
dels  immobles,  per  al  nucli de  població  de  l’Hospitalet  de  l’Infant,  del 
Sector Industrial del Polígon Industrial Les Tàpies I,  i  del Polígon Industrial 
Les Tàpies II. (Expedient 4879/2018)."

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis Interns del 22 
de febrer de 2019.

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

PRIMER.- Aprovar definitivament l’actualització de la nomenclatura de les 
vies  públiques  i  numeració  dels  immobles  del  nucli  de  població  de 
l’Hospitalet de l’Infant,dels sectors d’activitat econòmica de les Tàpies I i de 
les  Tàpies  II  i  de  la  nova  retolació,  amb les  modificacions  resultants  de 
l’informe dels serveis tècnics

municipals atès que no tenen la consideració de modificacions substancials, 
tota vegada que no alteren el  contingut  essencial  del  document aprovat 
inicialment isotmès a informació pública.

SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPT), i 
a  la  seu  electrònica  d’aquest  Ajuntament  (portal  de  transparència)  a 



 

l’adreça ( https:// vandellos-hospitalet .eadministracio.cat) a l'efecte del seu 
general coneixement.

TERCER.- Aprovar  remetre  una  còpia  de  la  llista  de  vies  públiques 
modificades a l’Institut Nacional d’Estadística, d’acord amb el que estableix 
l’article l'article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les 
Entitats  Locals  aprovat  per  Reial  decret  1690/1986,  d'1  de  juliol,  i  la 
Resolució  de  16  de  març  de  2015,  de  la  Sotssecretaria,  per  la  qual  es 
publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut 
Nacional  d'Estadística  i  de  la  Direcció  General  de  Coordinació  de 
Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal

QUART.- Notificar el present acord a les Entitats, empreses i  Organismes 
que  prestin  en  el  Municipi  serveis  destinats  a  la  col·lectivitat,  com són 
correus (servei postal), les companyies distribuïdores de serveis i BASE de la 
Diputació de Tarragona, als efectes de la modificació de les dades davant la 
Direcció General del Cadastre.

CINQUÈ.-  Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
pot  interposar  alternativament  recurs  de  reposició  potestatiu  davant 
el Plenari  d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de 
l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els 
articles  123  i  124  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment 
Administratiu  Comú  de  les Administracions  Públiques;  o  bé  interposar 
directament  recurs  contenciós-administratiu,  davant el  Jutjat  del 
Contenciós-Administratiu  de  Tarragona,  en  el  termini  de  dos  mesos,  a 
comptar  des de l'endemà al  de la  recepció  de la  present  notificació,  de 
conformitat  amb  l'article  46  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  de  la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de 
reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins 
que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació 
per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar Vè. qualsevol 
altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.”

I perquè consti i tingui efectes en l'expedient corresponent, per ordre i amb 
el  vistiplau  de  Alcalde,  amb  l'excepció  prevista  en  l'article  206  del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat  pel  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  emeto  aquest 
certificat a Vandellòs, el dia 27 / de novembre / 2018.

 Vist i plau                                                      SECRETÀRIA GENERAL,

 Alcalde,

 DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE
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