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Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, procedint
a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
A) PART RESOLUTIVA
Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

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

S' aprova l'acta de la sessió anterior amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de
la FIC, 1 d'ERC i 1 de C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que
legalment la componen i el membre de la CUP s'absté
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HASH: ecd18513e2ba2b2dce33d2aad4b63e0c

ACTA

Expedient 4684/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, del reglament intern sobre la
utilització de les armes i eïnes d'ús policial , en l'exercici de les seves funcions pels membres del
cos de la policia local
Pel Regidor Tomàs Diaz s´explica el contingut d’aquest reglament: “Los funcionarios del cuerpo de la
Policía Local de Vandellòs i l'Hospitalet de l´Infant disponen, para llevar a cabo sus funciones, para hacer
cumplir la ley y en defensa de la seguridad ciudadana, de armas de fuego y munición de dotación
reglamentaria . Así mismo, en determinados casos, pueden utilizarse otros elementos como armas o
herramientas de uso policial.
Los principios básicos sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, adoptada por el octavo congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y
tratamiento del delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de
1990, establece en las disposiciones generales que:

La utilización de estas armas y herramientas no se encuadra dentro de un contexto de elección personal
aleatoria, sin una razón profesional que la justifique, sino que potencia el uso proporcional, progresivo y
oportuno de la fuerza, propio de las actuaciones policiales, porque se dispone de más herramientas para
su desarrollo. Asimismo, la autorización de estos elementos no comporta la sustitución del material de
dotación genérico del cuerpo, sino que lo complementa.
Resolución INT/2789/2018, de 23 de noviembre, por la que se aprueba y se da publicidad al Protocolo de
uso de los dispositivos conductores de energía por parte de los miembros de los cuerpos de las policías
locales de Cataluña.
En este sentido, las armas y herramientas de uso policial reguladas en este reglamento, serán
proporcionadas por el ayuntamiento respectivo y autorizará a los miembros del cuerpo de la Policía Local
a su uso.
Es por eso que se hace necesario la elaboración de un reglamento interno que regule el uso de las armas
y herramientas de uso policial de los miembros del cuerpo de policía local, el objeto de este reglamento
es determinar los procedimientos de actuación en relación a la tenencia y uso por parte de los miembros
del cuerpo de la Policía Local de Vandellòs i L´Hospitalet de L´Infant de las armas y herramientas de uso
policial reglamentadas para llevar a cabo sus funciones para hacer cumplir la ley y en defensa de la
seguridad ciudadana”
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 el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: " Votem en contra d’aquest
reglament d’armes principalment per 2 motius:
1.

No estableix un sistema de sancions per l’ús indegut de les diferents armes esmentades. Per
posar només un exemple, en el cas del bastó policial, conegut popularment com a «porra»,
s’especifica que no es pot colpejar de baix cap a dalt ni a la part superior del cos. Però en la
pràctica tots hem vist nombroses imatges de tots els cossos policials on s’incompleixen reiterada

ACTA DEL PLE

El artículo 5.1 del mismo reglamento prohíbe la publicidad, compraventa, tenencia y uso de determinadas
armas, salvo los funcionarios especialmente habilitados.
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El Decreto 219/1996, de 12 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de armamento de las policías
locales, el artículo 9 establece que los alcaldes podrán dotar a los miembros de su policía local de otros
medios de defensa cuando éstos estén previstos en los reglamentos internos y homologados por las
autoridades competentes. Estos medios podrán formar parte de la dotación personal de los miembros del
cuerpo de la policía local o dotación de unidades para servicios específicos.

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

En cualquier caso, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 16/1991, de las Policías Locales, los
funcionarios de policía deben regirse en el ejercicio de sus funciones por los principios de congruencia, de
oportunidad y de proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance y actuar con la decisión
necesaria y sin retraso, cuando de ello dependa evitar un mal grave, inmediato e irreparable. Como marco
de actuación general, pues, en el uso de la fuerza habrá que utilizar en primer lugar medios no violentos.

i sistemàticament aquests preceptes. Sense un sistema de sancions clar i just en cas
d’actuacions policials incorrectes, el reglament d’armes que aquí es presenta ens sembla
inadmissible.
2.

El decret 219/1996 de 12 de juny, pel qual s’aprova el decret d’armament de les policies locals,
en el seu article 12, dedicat a les modificacions de l’arma, estableix que «El titular de la guia no
podrà, sota cap concepte, modificar les característiques de l'arma de foc, ni addicionar-hi
elements aliens.». Per tant, com que es tracta d’una norma de rang superior a la que aquí
s’aprova, exigim la retirada d’aquests símbols en els policies que els portin i no podem votar a
favor de cap reglament d’armes mentre es produeixi aquesta situació que, a més, vulnera el
principi de neutralitat dels funcionaris”

Primer.- Aprovar inicialment el reglament intern sobre la utilització de les armes i eïnes d’ús policial, en
l’exercici de les seves funcions pels membres del cos de la Policia Local que s' adjunta com Annex 1
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la
seva publicació edictal tant al Butlletí oficial de la província com al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i als Taulers d´anuncis de la Corporació.Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus
d´al.legació i/o reclamació l´acord esdevindrà en definitiu sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a
la publicació íntegra del seu contingut aprovada definitivament.
Tercer.- Contra la publicació de l´aprovació definitiva d’aquest reglament es podrà interposar recurs
contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l´endemà de la publicació de l´aprovació
definitiva, d´acord amb el que disposa l'article 112 de la Llei 39/2015, d' 1 d´octubre, del procediment
administratiu comú i de les administracions públiques i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora
de les jurisdicció contenciosadministrativa del 13 de juliol de 1998. Quart.- Aquest reglament entrarà en
vigor l´endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la província de Tarragona, i sempre que s´hagi
donat compte de la mateixa a l´Administració de la Generalitat i hagi transcorregut el termini de 15 dies
hàbils previst a l´art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, de Bases de Règim Local.
Expedient 4885/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l'ordenança
fiscal 18, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua)
El Regidor Frederic Escoda fa una explicació en que consisteix la modificació d'aquesta ordenança fiscal.
Vistos els documents obrants a l'expedient.
Intervé el Regidor Ivan Torrobella Badia pel grup municipal de la CUP manifestant: "
“Ens abstindrem tal com vàrem fer en altres ocasions en que es presentava al Ple aquesta ordenança.
Llavors ja dèiem que ens semblava correcte que l’equip de Govern iniciï l’exploració de nous camins
recaptatoris per al sosteniment futur de l’estructura econòmica municipal. Ara bé, també considerem que
en la recerca de nous ingressos per la via impositiva cal un major debat entre el major nombre d’agents
possibles. Com a mínim dels que estem aquí representats.
Pensem que abans de portar al Ple ordenances fiscals de forma individualitzada, seria convenient

ACTA DEL PLE

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, de C's i 1 del PP), que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen i amb el vot en contra del membre de la CUP, ACORDA:
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Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 24 de gener de 2022.
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Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT:Sí, Aquest reglament és a molts
municipis. Junts el trobem necessari ja que serà (esperem) una garantia del bon ús de les armes i eïnes
policials. Sempre és bo que quedi protocolaritzat.”

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.”

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fent explicació de vot:”Votarem No, Des del
primer dia de la implantació d’aquest impost hi vam ser contraris, per tant igual que amb l´última
modificació, en aquesta també votarem en contra.

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 del nombre de tretze que legalment el componen i 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 provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm 18 reguladora de l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) que s’adjunta com Annex 2.
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 recurscontencios
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 lapublicació 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 públiquesi els articles 10.2 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la
jurisdicciócontenciosaadministrativa del 13 de juliol de 1998.

Expedient 3345/2018. Estudi i aprovació, si procedeix, de la cancel.lació de l'aval d'IDETSA realitzat
per concertar un préstec a llarg termini
Per la Regidora Ma José Gómez es fa l’explicació sobre aquest punt:”El antecedents d’aquesta operació
ens remunta a l’any 2014. Aquest any l’ajuntament, a través de l’empresa municipal IDETSA, va iniciar el
desplegament d’una xarxa pública de fibra òptica ultra ràpida per contribuir al desenvolupament d’un
entorn competitiu que afavorís el creixement econòmic i la diversificació econòmica en l’àmbit tecnològic.
D’aquesta manera, es volia fomentar l’atracció de noves inversions i la creació de noves empreses al
municipi.
Aquesta inversió pública també oferia un servei d’accés a internet i de telefonia de qualitat als nostres
veïns i veïnes.
La decisió d’inversió va estar fonamentada per la inexistència d’aquesta infraestructura al municipi, i per la
constatació que cap operadora de telecomunicació privada tenia planificat el desplegament de fibra òptica

ACTA DEL PLE

Vist el dictamen de la Comissió Informativa municipal de Serveis Interns del 24 de gener de 2022
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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 lesHisendes 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 laLlei 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 Llei27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i l'article 52.2 f) i l'article 114.2 j) delDecret-legislatiu
2/03, de 28 d’abril, pel que s´aprova el text refós de la Llei municipal i del Règim local de Catalunya.

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC manifestant: No votem en contra de la
modificació de l´ordenança ja que es fa com bé s´ha explicat derivada de la sentència del Tribunal
Constitucional respecte de l´impost de la plusvàlua. Votem en contra com ja hem reiterat amb anterioritat
de l´aplicació de l´impost al nostre municipi en un temps de pandèmia i de crisi econòmica. S´havia pogut
aplicar en altres moments, molt més plàcids en tots els sentits i no es va fer.”

en un futur immediat al nostre municipi.
A partir d’aquell moment, Idetsa comença el desplegament per fases. En primer lloc, al polígon industrial, i
després paulatinament a les zones residencials de l’Hospitalet.
Al mateix temps, Idetsa presta serveis com a comercialitzadora.
Per poder cometre aquestes inversions, es sol·liciten dos préstecs a diferents entitats financeres. Un a
l’any 2016 per import de 500.000€; i un altre a l’any 2019 per import de 400.000€.
Ambdues operacions, l’ajuntament va garantir l’operació creditícia amb un aval. Això va ser el resultat d’un
acord pres al ple de la corporació corresponent.
Arriba l’any 2020, i al desembre es decideix vendre la xarxa de fibra òptica a un operador de
telecomunicacions privat.
Aquesta decisió estava motivada perquè l’ampliació de la xarxa a la resta del municipi que quedava
pendent, i el manteniment de la existent, havia de suposar fer unes inversions molt elevades.
Per tant, l’opció més viable i eficient era encomanar a un operador especialitzat aquesta tasca i aquesta
gestió.

I per últim, ens agradaria destacar que amb aquesta operació d’inversió i venda hem aconseguit vàries
fites. La primera que l’ajuntament a nivell consolidat tingui un endeutament zero. La segona, que els
nostres veïns i veïnes gaudeixin d’un servei de fibra òptica d’elevada qualitat. I tercera, que Idetsa gestioni
una cartera de 900 clients que li aporten una entrada de recursos que es destinen al les polítiques actives
d’ocupació que són aquelles que van dirigides a la millora de l’ocupabilitat de les persones i a inserir-se
laboralment quan es troben en situació d’atur.”

Atès que per acord plenari del 20 de desembre de 2018 es va acordar aprovar avalar per garantir
l'operació creditícia que havia de concertar Iniciatives de desenvolupament empresarial Les Tàpies SA
(IDETSA) de capital municipal, per import de 400.000 € vinculada a la realització de l' infraestructura pel
desplegament de la xarxa de fibra óptica, a concertar amb el BBVA
Vist l´informe emès per l’Interventor del següent contingut:
Vista la sol·licitud de cancel·lació de l’operació de crèdit formalitzada per la Societat Mercantil Municipal
IDETSA que consta a l’expedient, de data 24 de novembre de 2021.
Vist l’extracte Bancari igualment incorporat, justificatiu de l’amortització total anticipada de l’operació de
referència, per import de 330.116,79 euros, de data 3 de desembre de 2021.
I atès que aquesta operació de crèdit, restava avalada en la seva totalitat per l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, segons Acord de Ple, de 20 de desembre de 2018, la intervenció municipal emet el
següent INFORME
PRIMER. L’operació de venda de la xarxa de fibra òptica realitzada per la societat mercantil municipal
IDETSA, li permeten disposar d'aquests fons per a l'amortització total de d'Operació de Crèdit núm. 01825851-0083- 0000000246, formalitzada amb l’entitat financera BBVA.
SEGON. La Societat Mercantil Munciipal IDETSA té formalitzada i disposada una única operació de crèdit
a llarg termini:  A llarg termini:
Entitat Financera Import concedit Termini de l’operació Període de liquidació Reduccions previstes duran
d’interès
el període
BBVA

400.000

132 mesos

Trimestral

330.116,79

Tipus d'Interès [fixos/variables] Comissions Aplicable Interessos de demora Capital Pendent B
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Amb aquestes cancel·lacions també es cancel·la l’obligació que l’ajuntament tenia en qualitat d’avaladora
davant de les entitats financeres. I és aquest el punt el que es sotmet a l’aprovació del ple avui.

ACTA DEL PLE

Una vegada es rep l’import de la venda, es procedeix a la cancel·lació dels dos préstecs. En aquell
moment l’import pendent d’amortitzar era de 333.333€ en el cas del primer; i de 266.200€ en el cas del
segon.

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

La venta es va fer sota uns condicionants. El primer, que es recuperés la inversió, és a dir, el valor
patrimonial net que en aquell moment estava estimat en 547.000€. El segon, que idetsa continués sent la
comercialitzadora per a poder garantir unes tarifes raonables i competitives als nostre veïns i veïnes.

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

TERCER. El volum total del deute viu de la Corporació, una vegada realitzada l’amortització total de
l’operació de crèdit, tant a curt com a llarg termini, ascendeix a l'import de 0,00 euros. Això suposa,
d'acord amb l'última liquidació practicada, un percentatge del 0,00%.
CINQUÈ. L’amortització no te cost o comissió bancària algun

Vist el dictamen emès per la Comssió informativa municipal de serveis interns del 24 de gener de 2022
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de dotze mebres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1
d’ERC, 1 de C’s i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen i amb el vot en contra del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Cancel.lar l’aval amb el BBVA concertat per Iniciatives de desenvolupament empresarial Les
Tàpies SA (IDETSA) de capital municipal, per import de 400.000 € vinculada a la realització de l'
infraestructura pel desplegament de la xarxa de fibra óptica.
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VUITÈ. Analitzat el cost de l'amortització anticipada, els costos financers i la reducció de compromís de
pagament que suposa aplicar l'amortització anticipada, es determina el següent:
 La quantitat avalada que es pretén destinar a amortitzar anticipadament operacions de crèdit ascendeix
a 330.116,79 €.
 L'amortització anticipada s'aplicaria a l’operació de crèdit núm. 0182-5851- 0083- 0000000246
formalitzada amb el BBVA per la Societat Mercantil Municipal IDETSA, en data 18 de gener de 2019, la
qual restava avalada per l’Ajuntament.
 L'amortització anticipada s'hauria d'aplicar en data 3 de desembre de 2021, segons document bancari
justificatiu de la cancel·lació total de l’operació.
NOVÈ. Després de realitzar l'amortització anticipada referida, resultaria el següent:
 La nova/s quota de compromís de pagament de l'operació/és de crèdit, ascendiria/n a 0,00 €.
 La nova anualitat teòrica de la/s operació/és de crèdit, després d'aplicar l'amortització anticipada,
ascendiria a 0,00 €.
 L’Import de l’Aval de l’Ajuntament serà igualment de 0,00 €. Es tot quan s’ha d’informar, sota criteri
millor fonamentat en dret. “

ACTA DEL PLE

SISÈ. L'amortització anticipada de crèdit, si s'aplica a reduir a 0 la quota de pagament per guanyar major
Estalvi Net, suposa una disminució del compromís de pagament anual.

Tercer.- Comunicar-ho al Departament de Serveis econòmics de l´Ajuntament i al Gerent de la Societat
IDETSA perquè realitzin els tràmits necessaris per portar a terme aquesta cancel.lació.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’oficina del BBVA.
Expedient 57/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, del cessament i nomenament de la Gerència
del Patronat de Mitjans de comunicació
Vist l’acord de la Junta del Patronat de mitjans de comunicació del 20 de desembre de 2021.
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municiplal de JxCaT manifestant:

“Voldria aprofitar per donar les Gràcies a en Ricard, per la seva trajectòria i bon fer en la Gerència del
Patronat de Mitjans de comunicació, desitjar-li el millor. Sabem, que en el seu camí a la prejubilació no
deixarà del tot els mitjans i això ens alegra.
Felicitar a l’Estrella pel seu càrrec, cal dir que Ricard i Estrella han fet sempre un tàndem perfecte, per
tant tenir-la com a Gerent no suposarà una gran moguda i és una garantia de continuïtat i èxit.
I finalment voldria fer referència a l’Assump Llop que ahir mitjançant un mail va comunicar que deixava la
feina a la TVV després de 13 anys de bona trajectòria. JUNTS també li volem agrair públicament la seva
tasca, la seva manera de ser i sobretot la seva professionalitat, estem segures que vagi on vagi a treballar
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Segon.- Facultar Sr. Batlle a la signatura de la documentació que calgui en execució d´aquest aocrd

ho farà molt bé.
I ho vull destacar perquè ahir vàrem contestar el seu mail dient-li el que acabo de transmetre, i la sorpresa
va ser que el mail de l’Assun Llop ja no existia i ens retornava el mail ( 1hora després de que ella ens
enviés el mail ) Al trobar-ho una mica estrany, hem buscat aquesta alternativa per a què li arribes el nostre
missatge, ja que segur (com a bona professional deu estar seguint el Ple).”

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC: “Ja els hi vam dir quan vam celebrar la
Junta del Patronat a ells personalment, però des d´aquí públicament també li volem fer arribar la nostra
felicitació a la nova gerent i al Ricard encara li queden uns mesos per jubilar-se però ara podrà encarar
aquests mesos amb menys pressió. Pensem que és la millor manera de fer el relleu. Agrair-li al Ricard la
bona feina que ha fet i fa i que ens agrada molt retrobar-nos amb ell al Programa Portaveus. I afegir que
també ens va sorprendre molt el fet que quan li vam respondre el correu de l´Assump Llop per acomidarla el sistema ens el va rebotar “

La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es suma a les felicitacions.

Segon.- Nomenar la senyora Estrella Botello Jaramillo com a gerent del Patronat Municipal dels Mitjans
de Comunicació amb efectes al dia 1 de gener de 2022.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els caps de servei de l’ajuntament i organismes autònoms.
Expedient 160/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenten els grups
municipals (PSC,JxCaT,FIC,Cs i PP) davant la decisió de construir emmagatzematges per al
combustible gastat de les centrals nuclears en les instal.lacions de la central per temps indefinit
Favorable

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

Vista la moció presentada del següent contingut literal:"La gestió dels residus radioactius a Espanya s'ha
dissenyat, des de l'inici de les centrals nuclears, partint de la idea que el combustible gastat s'havia
d'emmagatzemar en les pròpies instal laclons durant un període de cinc anys, per després traslladar-los a
un magatzem centralitzat (ATC) i els de baixa o mitja activitat havien d'emmagatzemar-se en un
magatzem centralitzat, actualment i des de l'any 1985 a El Cabril en el municipi d'Hornachuelos.
Aquesta estratègia es va establir els anys setanta amb autorització de les centrals de tercera generació i
ja es contemplava així en el primer «Plan General de Residus Radioactivos» (PGRR), aprovat amb la
creado d'ENRESA el 1984.
Des de llavors, ENRESA i els diferents governs han estat incapaços de complir i construir un ATC, i s'han
aplicat solucions provisionals amb l'únic objectiu de mantenir en funcionament les centrals nuclears, que
per un altra part són de propietat privada. Primer ampliant la capacitat de les piscines d'emmagatzematge
mitjançant els «rerakings» i després, recentment, han construït els coneguts Emmagatzematges
Temporals Individuals) (ATIs) en totes les centrals.
La posició deis Ajuntaments, a través de la seva associació AMAC, ha estat que qualsevol canvi en la

ACTA DEL PLE

Primer.- Aprovar el cessament de Ricard del Amo Tomàs com a gerent del Patronat municipal dels
Mitjans de comunicació amb efectes de l´1 de gener de 2022.
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El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels tretze membres (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) que legalment el componen, ACORDA:

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

Atès el dictamen de la comissió informativa de serveis interns del 24 de gener de 2022.

gestió deld residus significa una modificació deis terminis de l'autorització inicial i, per tant, necessita un
debat previ a qualsevol decisió, incloent tota la informació i la creació de canals de part de pacipació dels
municipis i els seus ciutadans, amb la finalitat d'obtenir el major consens entre l'Estat, responsable de la
gestió a través d'ENRESA, i els ajuntaments, gestors del territori/societat on s'han d'ubicar els residus,
amb la finalitat d'aconseguir una solució sostenible i en benefici de totes les parts.
Ara, seguint amb aquesta idea de solucions provisionals, el Consell de Ministres, a proposta d'ENRESA,
ha licitat la construcció d'emmagatzemaments temporals descentralitzats (ATDs) a Almaraz, Ascó,
Cofrentes i Vandeliós II. Aquesta emmagatzemaments són de tecnologia diferent ais ATIs i assegurarien el
funcionament de les centrals fins a la data final d'explotació pactada amb el govern, i permetrien
l'emmagatzematge del combustible gastat durant llargs períodes de temps, amb la qual cosa l'ATC
deixaria de ser necessari.
Aquesta decisió significa un canvi radical d'estratègia i es produeix després que s'hagi modificat la Llei

A més, s'ha iniciat el procés d'ampliació de El Cabril a Hornachuelos amb la finalitat de cobrir les
necessitats de desmantellament del parc nuclear existent.

ja que ens condemna a suportar l'emmagatzematge dels residus d'alta activitat per un llarg període de
temps sense preveure cap política de correcció dels seus efectes negatius en Teconomia local.
Davant de tot aixó i en oposició a les polítiques de fets consumats en la gestió dels residus radiactius.
Intervenen varis regidors:
El Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifesta: “La qüestió dels residus radioactius
generats per les centrals nuclears sempre ha estat un tema pel qual els diferents responsables polítics

ACTA DEL PLE

Aixó afecta directament al futur dels nostres municipis que formen part de les zones nuciears d'Espanya,
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Nuclear, declarant aquest tipus d'obres com obres d'interés general.

que s’enfronta el món, en tractar-se de residus que mantenen la seva perillositat durant generacions,
alhora que mostren una de les cares obscures de l’energia nuclear.
A dia d’avui no hi ha solució científica, ja no a l’eliminació dels residus, sinó a la disminució de la seva
perillositat. Com tampoc hi ha cap consens científic ni polític sobre la seva gestió, així mentre hi ha països
que opten per l’emmagatzematge profund altres aposten per la gestió descentralitzada en el mateix
emplaçament de les centrals nuclears, passant per aquells que centralitzen tots els residus del país en un
sol punt del territori.
A l’Estat espanyol la legislació diu que el responsable de la gestió dels residus radioactius, així com també
del desmantellament de les centrals nuclears, és l’empresa pública ENRESA, que durant molts anys, i des
de la seva creació l’any 1984, s’ha finançat exclusivament a través d’un recàrrec en el rebut de
l’electricitat que hem pagat totes i tots.
Segons el 6º Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR) aprovat pel Consejo de Ministros del
Gobierno de España el 23 de juny de 2006, i a dia d’avui encara vigent, la gestió dels residus radioactius
ha de ser centralitzada en un únic emplaçament en el que s’anomena un Almacén Temporal Centralizado
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han volgut passar de puntetes, doncs és un dels principals problemes socials, econòmics i ambientals als

(ATC). De forma excepcional el 6º Plan de Residuos també preveu la possibilitat que cada central nuclear
pugui disposar d’un Almacén Temporal Individual (ATI) perquè de forma transitòria pugui gestionar els
residus a l’espera de la solució oficial adoptada de construir un ATC.
El Consejo de Ministros del 30 de desembre de 2011 va aprovar la resolució per la que es designava al
municipi de Villar de Cañas (Cuenca) com a seu de l’ATC. Després de deu anys sembla que l’actual
Gobierno de España descarta finalment la seva posada en marxa després de diversos entrebancs
ambientals i acusacions de corrupció i malversació de fons públics.
Actualment, l’Estat espanyol es troba a l’espera de l’aprovació del 7º Plan General de Residuos
Radioactivos, del que se’n coneixen ben pocs detalls.
El plantejament que ara improvitza ENRESA per a la construcció dels anomenats Almacenes Temporales
Descentralizados (ATD) no tant sols signifiquen un incompliment dels preceptes aprovats en el 6º Plan de
Residuos, sinó que significarian que gairebé de facto els emplaçaments de les centrals nuclears es

I aquests fets son inacceptables des del nostre punt de vista, ja que una qüestió tant complexa com la
gestió dels residus radioactius necessita d’un ampli debat social i polític, no només als municipis amb
municipis on aquests s’han generat? Les empreses que han gestionat les centrals nuclears i que n’han
obtingut un benefici lucratiu? Els territoris que majorment s’han beneficiat de l’energia elèctrica produïda
per les centrals nuclears (vegis les grans aglomeracions urbanes)?Aquestes son les preguntes que caldria
debatre de forma àmplia i oberta abans de prendre qualsevol decisió sobre la gestió dels residus
radioactius.
I a nivell municipal el nostre plantejament és avançar cap a la construcció d’un municipi postnuclear, i per
això apostem perquè un cop tanquin les nuclears, segurament més aviat que tard, el municipi ha de

ACTA DEL PLE

centrals nuclears sinó en el conjunt de la societat. Per què, qui és el responsable dels residus? Els

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

converteixin en emplaçaments definitius per als residus radioactius.

quedar desnuclearitzat per sempre més, i això inclou no acollir cap tipus de deixalla nuclear, ja sigui en
Creiem que la nostra “quota” nuclear ja l’hem aportat i de sobra, i que ara ja no ens correspon al nostre
municipi fer-se càrrec d’uns residus de la generació dels quals se n’han beneficiat el conjunt de la
societat.
Per tant, ni ATC, ni ATI, ni ATD. I per això ens oposem, tal com s’indica al punt 1 de la moció, a la decisió
del Gobierno de España i d’ENRESA d’intentar perpetuar el nostre municipi com a nuclear amb la gestió
dels residus radioactius per no se sap quants anys. Però el nostre grup municipal i la nostra assemblea
local tampoc acceptarà cap diàleg amb l’Estat espanyol que no passi per la desnuclearització completa
del nostre municipi un cop cessi l’activitat de les centrals per poder avançar en el model de municipi
postnuclear que defensem, i això implica no donar suport a cap tipus de negociació amb l’Estat per obtenir
contraprestacions econòmiques per albergar residus radioactius al nostre municipi, tal com s’entén que
planteja el punt 2 de la moció. Tampoc entenem que el debat sobre la gestió dels residus s’hagi de
realitzar només amb l’Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC), tal com diu el
punt 3 de la moció, quan la problemàtica dels residus radioactius va més enllà dels municipis on estan
instal·lades les centrals nuclears que els generen.”És per tots aquests motius que el nostre vot serà en
forma d’ABSTENCIÓ"
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forma de residus radioactius o de caixons de reactors per desmantellar com passa a la CN Vandellòs 1.

La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifesta:Primer dir que nosaltres no ens
hem adherit a la moció per una qüestió formal del ROM, per la limitació del nombre de mocions que es
poden presentar en un Ple, no pel contingut. És un tema que ens ha preocupat des que es va publicar la
notícia ja fa uns mesos, és per això que el dia 29 de novembre ens vam reunir amb la Direcció General d
´ANAV per poder informar-nos de la qüestió i visitar les instal.lacions de Vandellòs II, ho faig fer
acompanyada de 2 senadors d'ERC, en Josep Rufà i en Xavier Castellana, aquest últim és qui va
presentar i defensar l’esmena al projecte de llei de Canvi climàtic i Transició ecològica que ha permès que
els municipis nuclears prenguin part en les decisions conjuntament amb el Govern Espanyol en les
actuacions futures de la Central. Altrament, el 3 de desembre els nostres companys d´ERC a MAdrid va
entrar les següents preguntes per escrit al Gobierno de España .Les passaré a llegir. El Consejo de
Ministros autorizó a la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA) la celebración de un contrato para el
diseño, apoyo a la licitación construcción y suministros de nuevos equipos para realizar el
almacenamiento del combustible nuclear gastado para las central nuclear de: Vandellòs II (Camp de
Tarragona) Los nuevos ATI estarán basados en cápsulas metálicas soldadas y envueltas de hormigón,
pero ello no garantiza que no pueda existir una fuga del material almacenado. 1. ¿Qué opinión mantiene
el Consejo de Seguridad Nuclear en materia de seguridad nuclear, protección radiológica y protección
física y este ha sido revisado con los ministerios afectados? 3. ¿Cómo tiene previsto el Gobierno que
¿Ya ha recibido el Gobierno algún tipo de pre-estudio y/o de impacto ambiental por parte de ENRESA? 5.
¿En qué situación se encuentra la tramitación el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del 7º
Plan de Residuos Radioactivos, iniciada el 18 del pasado año? 6. ¿En qué fecha se remitió al promotor
por parte del Gobierno y de sus estamentos el documento de alcance del estudio ambiental estratégico?
7. ¿En qué fecha se tiene previsto el promotor enviar el estudio ambiental estratégico que afecta
directamente la comarcas del Camp de Tarragona? 8. ¿Además de la reunión anual cuantas reuniones se
han realizado con los municipios de las áreas nucleares que participan en los Comités de información
que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y

ACTA DEL PLE

cada almacén (ATI) disponga de su propia celda caliente, para actuar con urgencia en caso de fuga? 4.
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el Consejo de Seguridad Nuclear respecto de este tema? 2. ¿Ha iniciado algún tipo de informe preliminar

radiactivas? 9. ¿El Gobierno, ha descartado la construcción de un ATC en territorio español? ¿Dónde
Voldríem saber què ha fet el nostre Ajuntament al respecte? Per què a més aquesta moció és conjunta
amb els altres municipis de l´AMAC. I preguntar a l´Alcalde, si també ha enviat cartes al president Pedro
Sánchez, com ho ha fet als nostres consellers de la Generalitat per queixar-se que no l´han tingut en
compte amb la creació del Fons de Transició Nuclear?
La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifesta:Nosaltres ens hem afegit aquesta
moció. Principalment pel preocupant i important pel nostre futur d’aquest tema segons les informacions
que tenim. El que diu tant el redactat de la moció és que aquest cementiri nuclear ( perquè ATC o ATDs no
deixen de ser nomenclàtors tècnics i eufemismes) que tindrem instal·lats al municipi per un llarg període
de temps no complirà les mesures adients desitjades per AMAC i això al nostre entendre és molt
inquietant per a tots nosaltres. També estem en desacord de com ha fet les coses l’estat espanyol, perquè
es queixeu de que la Generalitat ni consulta ni informa però el govern de l’estat ho fa igual o pitjor.·
La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT: “JUNTS creiem que la gent que viu i
treballa al nostre municipi ha de saber que passa amb els residus d’alta intensitat de les Centrals Nuclears
i sobretot els de la nostra. ( hi ha 3 tipus de residus nuclears Atla, mitja i baixa intensitat)
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piensa ubicarlo? Dir que aquestes preguntes encara no han estat contestades pel seu partit, el PSOE.

1- EL Combustible d’Alta intensitat, EN TEORIA, ha d’estar 5 anys a les pròpies CENTRALS (perquè es
refredi) i després ATC(no fet)
2- Combustible de mitjà i baixa intensitat van a un ATC (Cabril).
3- El Magatzem de Combustible d’Alta intensitat no s’ha construit, i s’han aplicat solucions provisionals
amb l’únic objectiu de mantenir en funcionament les centrals nuclears. Soluciones fetes: Ampliar la
capacitat de les piscines d’emmagatzematge (Vandellòs II) i construïnt els coneguts Emmagatzematges
Temporals Individuals) (ATIs) en totes les centrals.
4- Aquesta piscina de magatzematge de Residus d’Alta intensitat que tenim a Vandellòs II ja no es pot
ampliar més, i encara més greu la seva capacitat s’egotarà aviat.
5- Per tant cal una solució diferent, un canvi en la gestió dels residus i això no és pot fer ni per Reial

6- Ara el Consell de Ministres, a proposta d’ENRESA, per resoldre on deixaran els residus d’Alta intensitat
(ja que no saben on deixar-los) han licitat la construcció de magatzems temporals descentralitzats (ATDs).
Un tipus de magatzem per a que els Residus d’Alta intensitat es quedin per sempre més (anys i anys) en
problema. (Almaraz, Ascó, Cofrentes i Vandellòs II) .
7- El tema és prou important “greu” per reclamar la necessitat de fer un debat previ, i per tant fer pública
tota aquesta informació als nostres veïns/es, cal crear canals de participació entre els municipis afectats i
els seus ciutadans, amb la finalitat d'obtenir el major consens entre l’Estat, ENRESA, els ajuntaments i la
societat per decidir on i com s’han d’ubicar els residus i amb la finalitat d’aconseguir una solució
sostenible i en benefici de totes les parts.
Vull remarcar que això ha passat deprés de la modificació de la Llei Nuclear, inclosa en la Llei de canvi

ACTA DEL PLE

cada Central Nuclear. Per tant, no caldrá que construeixin un ATC y sense escarafalls els hi resolem el
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Drecret, ni en un pim- pam,tal i com es vol fer.

GRUP-JUNTS ja vàrem avisar ( Senat i aquí en un programa –Ricard Portaveus) vaig dir que el concepte
interés general ens podria portar problemes i per desgracia no ens vàrem equivoAmb el pretext d’interés
general poden minar l’autonomia local”
Això afecta directament al futur dels nostre municipi, ja que ens condemna a suportar l'emmagatzematge
dels residus d’alta activitat per un llarg, MOLT LLARG període de temps. Conjuntament amb altres grups
polítics municipals ens rebel.lem en contra de les polítiques de fets consumats en la gestió dels residus
radiactius”.
Per l'Alcalde es fa la següent intervenció:”Com tots sabeu, aquesta moció neix de l’AMAC que representa
als municipis implicats en primera línia per estar dins d’un radi de deu kilòmetres del reactor.
Destacar que l’AMAC porta més de trenta anys treballant en els municipis amb centrals nuclear. Aquesta
moció no es una cosa que s’hagi inventat ningú, sinó un reflex que la política de residus contemplada en
els diferents Plans generals de Residus Radioactius no s’ha complert. El sisè pla general de residus és de
2006 i està més que caducat, es parlava d’ATC i no contemplava els ATD. Per tant, aquestes
discrepàncies s’hauran de solucionar en tràmits parlamentaris.
El setè pla general de residus havia d’entrar al setembre a les Corts espanyoles, però no ha estat així. Tot
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climàtic y transició energètica on es va declarar aquest tipus d’obres com obres d'interès generalEl nostre

i això, al sisè pla es contemplava la solució de la ATC que, com és evident, no s’ha executat.
La Central Nuclear de Vandellòs II és la única central de l’estat espanyol que no tenia un magatzem
temporal i s’havia fet la compressió de les cel·les en aquestes piscines (reraking) i sembla ser que li
queda espai per tres cicles de recàrregues o sigui al 2026 no podrà continuar operant si no es té aquest
ATI construït i haurà de tancar la central.
El canvi important és que aquests ATD’s no estan contemplats en els plans generals de residus
radioactius i, per tant, es contempla com una alternativa al propi ATC.
Nosaltres som conscients que aquests magatzems ATIs han de ser a les centrals nuclears mentre la
central estigui en operació o fase de desmantellament, però no després d’aquesta període. Així en el
moment que aquests emplaçaments deixin de ser centrals nuclears, els residus no es poden quedar.
Quan serà això? Primer ha d’haver un acord entre la propietat de les centrals nuclears i el govern de
l’Estat. La nostra central nuclear està previst que tanqui a l’any 2035 i de fet a Catalunya no tenim
renovables i això és un problema greu. Avui mateix la consellera d’Acció Climàtica deia en premsa que les
centrals nuclears tancarien al 2040.
Hem de procurar que aquestes actuacions es facin amb la màxima seguretat.

Com a municipi nuclear tenim l’obligació de parlar amb tothom i amb tots els partits polítics perquè
aquesta és una qüestió d’estat i està per damunt dels partits i de les persones.

Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis interns del 24 de gener de 2022.
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 el
componen i amb l'abstenció del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.Manifestar el més absolut rebuig a la decisió presa pel Govern i ENRESA, sense tenir en compte
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Avui no correspon parlar de l’ATC com si fos un cementiri nuclear i tampoc dels fons de transició nuclear.”
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Finalment, puntualitzar que moltes de les preguntes que va realitzar ERC són preguntes que va passar la
pròpia AMAC al Congrés de Diputats a aquest grup polític.

Nuclears.
Segon.Exigir al Govern l'establiment de canals reals d'informació als municipis i els seus ciutadans i de
participació en els processos de presa de decisions, tant en la construcció de nous emmagatzemaments
per al combustible gastat com en la seva ampliació del Cabril, incloent el debat sobre les afectacions
socio econòmiques negatives per als nostres ciutadans i les mesures pal liatives que s'han d'aplicar.
Tercer.-Proposar al Govern d'Espanya, a través del Ministeri de «Transición Ecológica y de Reto
Demográfico», un pacte d'Estat amb el mon local representat per l'AMAC, per definir les condicions que
han de complir-se en la gestió de residus radioactius.
Quart. Manifestar que, en tot cas, ens oposarem frontalment a la construcció d'emmagatzematges que no
incloguin una instal lació adequada per al seu tractament de qualsevol incidència que pugui donar-se en el
funcionament de la instal lació, com les anomenades «cel-les calentes» que permeten la reparació dels
contenidors de manera segura.
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el nostre municipi, de construir nous emmagatzemaments de residus d'alta activitat en les Centrals

Cinquè. Comunicar aquest acord a l'assocació AMAC perquè el traslladi conjuntament amb els acord dels
altres ajuntaments associats, al President del Govern, a la Vicepresidenta tercera del Govern i Ministra per
a la Transició Ecológica i el Reto Demográfico, a la Secretaria de Estat d'Energia, al President d'ENRESA
i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, a les Comunitats Autónomas afectadas
per aquesta decisió, i a les propietàries de les CCNN (Endesa, Iberdrola, i Naturgy).
Expedient 192/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució que presenta el
grup municipal de JxCaT per a aplicar mesures contra l'atur juvenil del nostre municipi
Desfavorable

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

8,

Vista la moció presentada del següent contingut literal:"L'Estat espanyol encapçala la llista de països amb
la taxa de desocupació juvenil més alta de la Unió Europea. Concretament, a inicis del 2021, Espanya va
registrar un atur juvenil del 39,9%, és a dir, actualment a Espanya 4 de cada 10 joves no poden treballar,
aconsegueixen inserir-se al mercat, prop del 40% ho fan amb un contracte temporal que minva les seves

Cada vegada, els joves estan més i millor formats i especialitzats acadèmicament. No obstant això, les
dades d'abandonament prematur dels estudis entre els joves (17,3%) segueix sent bastant més elevat
que la mitjana europea (10,2%). Queda doncs, molta feina per fer no només en termes d'inserció laboral
juvenil, sinó també en la millora de la qualificació del col·lectiu i en la relació entre centres acadèmics i
empreses.
A més, juntament amb la precarietat contractual i el caràcter temporal de la contractació juvenil, la
necessitat d'una solució s'ha vist encara més accentuada en el marc de la COVID-19. Això ha provocat un
augment de la sobrequalificació i l'explotació juvenil que té greus efectes a llarg termini, ja que a més
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possibilitats de construir un projecte de vida autònom i precaritza la seva situació.
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sumant un total d'uns 588.000 joves aturats. A més, el sistema contractual i laboral fa que quan

l'estabilitat del sistema de pensions.
Des de Junts, creiem que la desocupació juvenil és una de les principals emergències socials i laborals
del país. Les implicacions que es deriven d'aquesta situació són d'ampli calat, i requereixen de mesures
ambicioses i valentes, també en l’àmbit municipal, per esmenar el seu context de precarització i
temporalitat.
Cal remarcar que, la taxa d’atur del municipi se situa 3 punts per sota de la mitjana de Catalunya, però
això no vol dir no tenir atur, perquè en tenim.
Segons l’OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC LOCAL realitzat per Iniciatives de Desenvolupament
Empresarial Les Tàpies S.A.(IDETSA) (Informe NOVEMBRE 2021) de les 346 persones en situació d’atur
del municipi, el 60% són dones i el 40% restant són homes. La precarietat laboral, l’excessiva temporalitat
i la pandèmia han afectat negativament la contractació dels més joves. Els joves són un dels col•lectius
més afectats per la crisi del coronavirus.
Per tant i mirant aquestes dades i les de mesos i anys anteriors, realitzades per l’observatori l’IDESCAT
“Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya i de Mercuri” , el perfil de persones aturades al
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d'afectar l'atur estructural, també està vinculat a conseqüències negatives sobre els nivells dels salaris i

nostre municipi segueix essent el mateix patró: persones joves i dones.
Junts pensem que, incrementant la contractació juvenil no temporal i la inserció en el mercat de treball de
joves a través d'incentius empresarials per a la seva contractació, tal com defensa l'Organització
Internacional del Treball i l'aposta per la formació de sectors de producció estratègics, són part de les
mesures que ja s'haurien d'estar desenvolupant.
D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords :
1- Elaborar un Pla Estratègic Municipal d'Ocupació Juvenil i impulsar les mesures necessàries per
incrementar l'ocupació laboral i reduir la temporalitat dels contractes entre joves menors de 30 anys.
2- Desenvolupar bonificacions en els impostos i/o taxes municipals o bé, crear línies d’ajuts per aquelles
empreses del municipi que efectuïn contractes indefinits a joves menors de 30 anys.

l'emprenedoria i l'autoocupació, entre joves menors de 30 anys.
4- Fomentar la creació de convenis de formació dual i convenis de pràctiques universitàries remunerades

5- Publicitar i ajudar als joves que volen optar per la Garantia Juvenil per fer front a les taxes d’atur entre
el col·lectiu juvenil 16 i 24 anys, i el de menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33%.
6- Notificar aquests acords als veïns i veïnes del municipi, a les empreses del municipi i als mitjans de
comunicació locals."
Intervé la Regidora Ma José Gómez fent la següent explicació: “L’atur és una de les variables
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entre les empreses del municipi, així com també del mateix Ajuntament.
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3- Crear una partida destinada a desenvolupar mesures específiques i a facilitar recursos per fomentar

les darreres dècades aquest ha estat i és un problema estructural de l’economia espanyola, catalana i
tarragonina.
L’atur juvenil, com el femení o el dels majors de 45 anys, és una part important d’aquesta problemàtica
que parteix de moltes causes com l’abandonament escolar, la pèrdua de valors com el de la formació... i
que té moltes conseqüències com la manca d’inserció laboral, la precarització o la manca de capacitat per
assolir la independència de molts joves.
El nostre municipi no és immune a totes aquestes circumstàncies, però també és cert que les dades són
menys greus, i això ha esta en part gràcies a un treball continuat des de fa anys per implantar polítiques
actives d’ocupació, que es concreten en oferir un servei d’orientació laboral,un servei d’assessorament a
l’emprenedor, una borsa de treball municipal, ajuts a la contractació d’aturats, i una oferta formativa
ocupacional que va dirigida a persones aturades o amb dificultats d’inserció laboral.
Per aquestes raons, les dades d’atur al nostre municipi sempre han estat més baixes que les del seu
entorn, ja sia comarca, província...
A la pàgina web d’IDETSA hi ha publicades les dades del darrer informe de l’observatori Socioeconòmic
Local de desembre de 2021 i el que és més interessant, un Informe sobre l’atur juvenil de tot l’any 2021.
En aquest darrer, es recull que la població existent al municipi entre 16-29 anys és de 900 persones que
representen el 14% de la població total, i que l’atur d’aquesta fracció era al gener 2021 de 69 persones; i
va anar baixant fins arribar al desembre 2021 a 46 persones.
Aquesta disminució generalitzada ha sigut similar a tot arreu. En el nostre municipi amb major temporalitat
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macroeconòmiques que serveixen per analitzar la situació econòmica d’un territori i, com sabem, durant

perquè a l’estiu el nombre de joves aturats només era de 25 persones. Dada que ens ho corrobora la
dificultat que han tingut moltes empreses per contractar personal, especialment en el sector de la
restauració.
En tot cas, l’índex d’atur juvenil al municipi es situa en un 7,9%, molt juny del 39,9% de l’Estat Espanyol.
No podem votar a favor de la moció per elaborar un Pla Estratègic, perquè ja fa temps que es treballa en
aquesta direcció i és un contrasentit afegir-nos ara a aquesta proposta.
D’igual manera, sí hi han incentius empresarials a la contractació de persones aturades. De fet, aquest
any ha pujat a 46700€, dels que se n’han beneficiat 21 empreses amb la contractació de 43 treballadors,
la majoria d’ells joves. Però és que a l’any 2020, en plena pandèmia, aquesta xifra es va multiplicar per
quatre, és a dir, es van concedir ajuts per import de 160.000€, beneficiant a 34 empreses amb la
contractació de 113 treballadors.
Aquest fet demostra amb dades reals i objectives el compromís real d’aquest ajuntament envers aquest
col·lectiu desafavorit.

A més a més, hem engegat de nou el projecte SINGULARS, que va adreçat a joves en situació que no
estiguin cursant formació reglada. En el marc d’aquest programa s’ofereix a aquest joves un itinerari
formatiu, un assessorament laboral individual i la possibilitat d’inserir-se laboralment en empreses del
territori. Per això s’ha contractat una orientadora laboral que serà l’encarregada de tutelar i acompanyar a
aquest joves inscrits. Cal dir que en la actualitat ja tenim una llista de 21 joves interessats en el programa.
Això no obstant, us agraïm la preocupació per aquest col·lectiu i estem oberts a rebre noves propostes
amb les que afrontar aquest greu problema social i econòmic.

Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de FIC es manifesta:”En aquets cas ens abstindrem.
Estem d’acord en què si que s’ha de fomentar l’ocupació laboral i reduir la temporalitat, però no només
amb els joves, a totes les franges d’edat existeix aquest greu problema.Com li podem demanar fomentar
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Els Plans de Garantia Juvenil és un programa del Servei Català d’Ocupació (SOC) adreçat a titulats
universitaris menors de 30 anys, al que en la darrera convocatòria l’Ajuntament va sol·licitar 3 places, i cal
dir que a aquestes plaçes només es van presentar joves de fora del municipi.
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Quan a la Formació Professional i la Universitat, fa temps que venim colaborant amb la URV, la UOC i
l’Escola d’hosteleria i turisme de Cambrils. Fruit d’aquesta colaboració per l’àrea de turisme ja amb passat
vora una desena d’estudiants per realitzar pràctiques.

l’emprenedoria als joves quan l’estat, recentment, ha fet una regulació de les quotes a la seguretat social
200 € en concepte se seguretat social, em sembla que això ho deixa tot dit. Les bonificacions a les
empreses per a la contractació de persones a l’atur ja es fa.No estem d’acord en què les empreses hagin
de remunerar, imperativament, les pràctiques, hauria de ser voluntari i més diré les pràctiques formen
part del projecte educatiu del país, per tant els empresaris, que apliquen rigorosament el projecte de
pràctiques, es converteixen durant un temps en part del sistema educatiu del país i per aquesta tasca no
reben cap tipus de retribució. “
Per què aquests ajuts o beneficis només estan destinats a estudiants universitàries , els alumnes d’altres
ensenyaments reglats no s’hi poden acollir.”

El Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP:Encara que puguem estar d'acord en la
necessitat d'establir mesures per tal de fer front a l'alt percentatge d'atur juvenil en el nostre municipi,
discrepem en l'enfocament neoliberal de fons d'aquesta moció, ja que proposa com a solució continuar
aprofundint en les dinàmiques i línies d'ajuts que desvien diner públic cap a les empreses enlloc
d'impulsar i acompanyar projectes cooperatius i/o que contribueixin a la sobirania alimentària,
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dels autònoms totalment delirant diu que si un autònom ingressa 600€ mensuals n’haurà de pagar quasi

energètica... del territori i les persones.

En la mateixa línia anima les empreses municipals a crear convenis amb Educació per tal de realitzar
pràctiques a l'empresa, que ja sabem que es tradueix bàsicament en:
1.

una ingerència excessiva i il·legítima de la patronal en els currículums educatius en nom de les
necessitats del mercat.

2.

una obtenció cíclica de mà d'obra barata que impedeix molts cops la consolidació dels llocs de
treball.

D'altra banda, pel que fa a promoure les ajudes a la formació no ens podem limitar a aquelles que van
dirigides a satisfer les demandes contingents del mercat i s'ha d'encoratjar la formació triada lliurement i
de qualitat.
Per tant, pensem que tant l'assessorament per aconseguir ajuts, com les línies d'ajuts municipals s'han
el tipus de projectes que esmentem més amunt i no a qualsevol empresa que no compleixi
criteris de respecte al territori i a les persones.
a formació i orientació de les joves que ho desitgin, puix que hem de tenir en compte l'escenari
de preus desorbitats i excloents de molts estudis que permeten l'accés a treball no tan
precaritzat, o la situació de dificultat d'inserció laboral en què es troben moltes joves després de
l'abandonament escolar. Recordem que el sistema de beques estatal és del tot insuficient i ni de
lluny palia la desigualtat social.
La conjunció del sistema dual i el marc normatiu de retallades de condicions laborals (allargament de
l'edat de jubilació, p. ex.) que l'última reforma laboral no fa més que consolidar, aboquen les nostres joves
a eixamplar les masses conformen precariat i no veiem en la moció ni crítica a aquest sistema ni mesures
que busquin trencar la dinàmica de treball temporal i precari.
La promoció de l'ocupació juvenil al municipi ha d'anar de la mà d'una transformació de l'activitat
econòmica sostenible i curosa amb el territori.
Volem aprofitar per recordar les mobilitzacions de dissabte 29 contra la nova reforma laboral que no fa
més que perpetuar les condicions de precarietat que no ens podem permetre normalitzar com a classe
treballadora que aspira a una existència digna”

Intervé el Regidor Diego Garcia, per al.lusions manifestant:” Primer de tot, agraeixo les vostres
propostes i suggeriments cap al departament de Joventut. Tota iniciativa en aquesta direcció és
benvinguda.També recordar-vos que l'activitat de Joventut no sempre s'executa directament, sol fer-se de
manera transversal a través d'altres departaments de l'ajuntament com a esports, ensenyament, etc. A
més, estem tenint una presència significativa en els centres escolars del municipi i hem de tenir en
compte que, la nostra part més visible, la que té a veure amb els casals, ha estat la més afectada per la
pandèmia.Igualment aprofito per a avançar-vos que el Pla local de joventut, en el qual han pogut
participar el col·lectiu juvenil del municipi, veurà la llum en els pròxims mesos i serà una bona eina per a
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b)
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d'orientar a:

aplicar polítiques més concretes i directes per al benefici d'ells i d'elles."

Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis interns del 24 de gener de 2022.
El Ple de l 'Ajuntament amb el vot defavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de la CUP i 1 de C's ) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l'abstenció del
membre de la FIC i amb el vot favorable de quatre membres (2 de JxCaT, 1 d'ERC i 1 del PP), ACORDA:
Primer. Desestimar la proposta de resolució referenciada presentada pel grup municipal de JxCat.
Expedient 188/2022. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia del 23 de novembre de 2021 al 17 de
gener de 2022
Favorable

Tipus
votació: Unanimitat/Assentiment

de

Es resta assabentat d'aquest expedient que comprén els Decrets de l'Alcaldia del 23 de novembre de

Tipus
de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient
Expedient 1343/2021. Donar compte de l'expedient de modificació de crèdit 1/2021 del Patronat
Municipal de mitjans de comunicació
Favorable

Tipus
de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 50/2022. Donar compte de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021 del Patronat
municipal de mitjans de comunicació
Favorable

Tipus
de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient
Expedient 131/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el grup municipal
d'ERC per millorar la seguretat a la Urbanització Vanessa Park
Vista la moció que literalment estableix:
“La urbanització Vanessa Park a l'any 2007 va passar a ser recepcionada per l'Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant. Compta amb una població empadronada de 137 habitants. Es troba situada en un
entorn privilegiat en plena natura no obstant això aquesta localització i el fet que sigui una urbanització
amb cases unifamiliars i entorns més oberts amb menys població facilita l'accés i possibilita l´existència d
´actes incívics i que es produeixen robatoris amb més facilitat. L'any 2021 es van produir reiterats actes
com són abocaments il.legals de runa i d´altres deixalles inclòs tòxiques per a la seguretat
medioambiental, abocaments fets per persones no residents en la urbanització. Aquests abocaments
també impliquen un cost elevat pel nostre Ajuntament ja que s'ha de fer càrrec de la retirada. Els veïns i
veïnes de la urbanització senten indefensió i impotència davant aquests fets i reclamen mesures
preventives i dissuàsories per tal d´eradicar aquesta problemàtica existent. El fet que en el nostre municipi
no comptem amb més efectius de seguretat ciutadana també ajuda a la proliferació d'aquests actes.
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Favorable
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Expedient 4868/2021. Donar compte de l'expedient de modificació de crèdit 5/2021 del pressupost
de l'Ajuntament
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2021 al 17 de gener de 2022 (del número 807-2021 al 8-2022), ambdós inclosos

Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant:
En relació a la «moció per millorar la seguretat a la urbanització Vanessa Park» que presenta el grup
municipal d’ERC, volem fer un seguit de consideracions:
1.

Ens sembla altament preocupant que, davant de fets delictius, l’única resposta que proposen la
majoria de grups d’aquest ple sigui la de més policia. La via repressiva, per sí sola, difícilment
soluciona res.

2.

Encara ens sembla més preocupant que, davant de suposats fets delictius, es vulguin restringir
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SEGON.- L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant instal.larà el sistema en consonància amb la
La Llei 18/1989, de 25 de juliol, de Base sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària i
amb el compliment de la Llei Orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de
videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics i el reglament que la desenvolupa,
aprovat pel Reial Decret 596/1999, i per tant les imatges seran visionades en temps real pels agents de
seguretat ciutadana del municipi i/o externs
TERCER.- L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant es compromet a complir amb el Reglament
General de Protecció de Dades (RGPD) i dur a terme els protocols necessaris per a la gestió,
conservació, tractament i accés a les dades de caràcter personal. QUART.- L'Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant establirà la partida pressupostària necessària per fer-ho efectiu en un termini màxim
de tres mesos.
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Davant aquesta situació es fa necessari augmentar la vigilància per tal de millorar la seguretat veïnal i d
´altra banda evitar sobrecostos a l´Administració local. Una bona manera eficaç per evitar la criminalitat,
dissuadir de la comissió de delictes o deixar evidències d'ells quan es cometin, és la instal.lació de
càmeres de videovigilància per control de trànsit per part de l'Ajuntament a l´entrada de la urbanització. La
Llei 18/1989, de 25 de juliol, de Base sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària,
dóna potestats als alcaldes per a fer-ho. El procés, a més, ha de fer-se en consonància amb el
compliment de la Llei Orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres
per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics i el reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial
Decret 596/1999. Així doncs, per tot el què s’ha exposat en aquesta exposició, el grup municipal d’ERC de
Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant proposa al Ple d’aquest ajuntament l’adopció del següents ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet instal.larà un sistema de càmeres de videovigilància
24/7 a l´entrada de la Urbanització Vanessa Park, prèvia autorització de la Comissió de Garanties de
Videovigilància.

legal que tingui la restricció d’aquests drets. George Orwell, a la seva novel·la 1984, ja ens va
advertir del perill que suposa que els poders públics vulguin controlar la vida de les persones.
3.

Els partits, més que els altres, haurien de ser conscients de les evidents contradiccions entre
l’exercici de la llibertat i l’aplicació de la llei. I no resulta gens coherent que en alguns àmbits
proposin una cosa i en d’altres, tot el contrari.

Per tot això, votem rotundament en contra d’aquesta moció.
Per la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es manifesta: “Simplement es demana més
seguretat a una urbanització on els veïns pateixen actes vandàlics”
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC:Nosaltres ens abstindrem en aquesta
moció, perquè entenem que les mesures per evitar els abocaments il·legals s’han de prendre per a tot al
municipi perquè a tot el municipi es produeixin.”
Intervé la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT manifestant:
“NOSALTRES ENS HEM HAGUT DE DECANTAR PER L’ABSTENCIÓ,
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encara més drets bàsics de la ciutadania, com ho és el dret a la privacitat, per molta empara

ES UNA PROPOSTA QUE VETLLA X LA SEGURETAT I PER EVITAR ACTES VANDÀLICS, I AMB
AQUEST OBJECTIU QUE PERSEGUEIX, SABEM QUE ÉS NECESSÀRIA, PERO HEM DE
REMARCAR QUE AQUESTA PROBLEMÀTICA NO ES CONCENTRA NOMÉS EN AQUEST
NUCLI, SINO QUE HI HA MÉS PUNTS QUE ESTAN DESCOBERTS,
SABEM QUE ES NECESSARI L’AUGMENT DEL COS POLICIAL, COM NOSALTRES JA HEM
PROPOSAT ANTERIORMENT, PERO QUE EL TEMA D’INSTAL.LAR AQUEST TIPUS DE CÀMERES DE
VIGILÀNCIA TAL I COM DIU LA PROPOSTA, ES UN TRÀMIT MOLT LENT, SEGONS FONTS DELS
MOSSOS D’ESQUADRA QUE ENS HAN INFORMAT , I A MÉS , CREIEM QUE PRIMER S’HAURIA
D’ANALITZAR QUINES I QUANTES MÉS ZONES CALENTES HI HA, JA QUE IMPLANTANT AIXÒ EN
AQUEST NUCLI, GENEREM DISCRIMINACIÓ CAP ALS ALTRES , QUAN TAMBÉ HI HA UNA
NECESSITAT.
PEL QUE RESPECTA A L’ABANDONAMENT DE DEIXALLES EN QUALSEVOL LLOC, COSA QUE
SUCCEEIX A TOT EL MUNICIPI , TENIM CLAR QUE S'HAURIA DE TROBAR UN SOL.LUCIÓ PER
EVITAR
QUE LA GENT NO TINGUI AQUESTA NECESSITAT, ....... NO SABEM QUIN POT SER EL MOTIU, SI
ES QUE SON ELS HORARIS DE LA DEIXALLERIA QUE LIMITEN O REDUEIXENEL SEU ÚS...
Intervé el Regidor Tomàs Diaz pel grup municipal de C’s manifestant: “Según el informe técnico de la
Policía Local de nuestro municipio, sobre, CÁMARAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE TRÁFICO

Lo que si hay se observa en la zona de Vanessa Park es una serie de Infraccines administrativa, lo cual
se intenta resolver con los medios de que dispone la Policía Local y Mossos.”
Per l´Alcalde es manifesta:
“La moció que presenta el grup municipal d’ERC parteix d’uns supòsit que són certs, però contenen altres
afirmacions que no ho són.
Efectivament, l’enclavament de la Urbanització Park forma part d’un entorn naturalitzat molt agradable i en
un bon enclau de comunicacions.
També és cert que la urbanització fou recepcionada l’any 2007 en la seva Fase 1, mentre que la segona
fase mai ha estat completada i, per tant, no ha estat recepcionada i això comporta problemes afegits com
els vials inacabats o el de la depuradora.
Finalment, també és cert que l’any passat hi va haver abocaments incontrolats de materials tòxics que
l’Ajuntament es va veure obligat a treure amb un cost elevat per a les arques municipals, però no oblidem
que es tracta d’un delicte ambiental l’autoria del qual s’investiga.
Quan a establir una relació directa entre evitar aquest tipus d’actes només es resoldran amb major
nombre de policies i evitar sobrecostos és un oxímoron.
De tota manera aprofito per recordar, una vegada més, que aquest ajuntament té un cos de policia local
ben dotat quan a recursos humans i tècnics.
En la primera qüestió aprofito per recordar les darreres dades de l’Observatori de Govern Local que
publica cada dos anys la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis econòmics i locals on a la seva pàgina 26
exposa un quadre amb el nombre d’habitants per personal de la Policia Local entre els anys 2008 i 2020 i
el nostre municipi figura entre les dades més altes amb 281,8 habitants per policia local, mentre la mitjana
de Catalunya és de 590,5, és a dir, més del doble. Una proporció més baixa té la província de Tarragona
amb 445,7, la mitjana d’ajuntaments del mateix tram de població 520,9 o els municipis amb el mateix tram
pressupostari 517,4.
Torno a dir tenim un cos policial ben dotat tant a nivell de personal com de recursos materials i tècnics.
Quan a la instal·lació de càmeres de videovigilància, com és conegut, l’Ajuntament compta amb una
càmera al polígon Tàpies I, i també es disposa de dos càmeres que enregistren matrícules. Una primera
càmera a l’entrada a l’Hospitalet a l’antiga carretera de Mora a l’alçada de l’edifici Anibal (2020), i l’any
passat (2021) se’n va instal·lar una segona a l’accés a l’àrea comercial de la Porrassa.
La instal·lació d’aquestes càmeres segueixen una planificació tècnica, atès quins són els objectius de les

ACTA DEL PLE

Del informe se desprende que no sería viable la solicitud de cámaras de Vigilancia y Control de tráfico ya
que se necesita informes que abalen dichas cámaras con hechos delictivos reiterados, lo cual no ocurre.
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También se disponen de dos dispositivos de captación de matrículas ( No video) para el control del tráfico.

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

Actualmente en nuestro municipio , existe una cámara de vigilancia del trafico en el polígon Les Tàpies I ,
concretamente en el cruce de la c/ Gil Vernet i Rivera Sans ( video) .

mateixes que és aportar seguretat i dades estadístiques.
La previsió és continuar instal·lant aquest tipus de dispositius a la ciutat per tots els seus accessos. El
següent serà a la Via Augusta en l’accés des del Llastres i una quarta a l’extrem sud de la Via Augusta.
Insisteixo, aquesta és una actuació planificada tècnicament.
Quan la seguretat a Vanessa Park, l’abocament fou un fet puntual greu sobre el que es va actuar
correctament i amb celeritat.
Finalment, les dades que ens aporta la Policia Local i el cos del Mossos d’Esquadra a la Junta de
Seguretat Local no reflecteixen cap dada significativa sobre aquesta part del municipi que obligui a
modificar la planificació de la instal·lació de càmeres.
I un aclariment a la regidora del PP, les cases blanques de l’entrada que van ser buidades, ara són
objecte de restauració i hi ha llicència d’obres.”
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 24 de gener de 2022

Vista la moció que presenta el grup municipal d’ERC del següent contingut literal:
“L'Arxiu municipal és un servei general de l'administració municipal encarregat de la sistematització de la
gestió i tractament documental de la institució en totes les etapes del cicle de vida documental. Les seves
funcions són les de recollir, organitzar, avaluar, gestionar, conservar la documentació i alhora difondre el
patrimoni municipal. L’any 1985 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 6/1985, del 26 d’abril,
d’arxius, que desenvolupava les competències que en matèria de patrimoni documental i d’arxius reconeix
l’article 9.5 i 6 de l’Estatut d’autonomia a la Generalitat de Catalunya. L’esmentada Llei es proposava
conservar, inventariar i difondre el patrimoni documental de Catalunya i fer compatible, quant a la
documentació privada, el dret de propietat reconegut per la Constitució amb les exigències de l’interès
general. L'any 2001 es va aprovar la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d'Arxius i documents, l’objecte de la
qual és impulsar la gestió i garantir la preservació de la documentació de Catalunya, tant pública com
privada, d’acord amb els seus valors, per a posar-la al servei dels interessos generals; establir els drets i
deures dels qui en són titulars, i també dels ciutadans en relació amb l’esmentada documentació, i regular
el Sistema d’Arxius de Catalunya. L'any 2015 es va aprovar la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació
de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. Es fa necessari modificar la Llei d’arxius i
documents per a adaptar-la al nou marc legal de transparència i accés a la informació pública. En primer
lloc, atesa la importància que assoleixen els sistemes de gestió dels documents públics per a garantir la
transparència d’acord amb la Llei 19/2014, es considera adequat actualitzar la definició de sistema de
gestió documental i fer referència expressa a la gestió documental en diversos articles, i també establir
que, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, la denominació de la Llei d’arxius i documents ha
d'incloure també la referència a la gestió de documents. Tot i que cap d'aquestes lleis determinen les
condicions tècniques dels arxius municipals, perquè no s'han desenvolupat, tenim diverses
recomanacions fetes per experts en la matèria com són el col·lectiu de l’Associació d'Arxivers de
Catalunya (AAC) i que es poden resumir en l'informe elaborat pel Sr. Yon Sanchez Aurtanetxea, arquitecte
tècnic col·legiat núm. 7890 de Barcelona, basat en les recomanacions de Carme Bello Urgelles,
Professora de conservació de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), Article a
LLIGALL 20/2003. Aquestes recomanacions determinen els paràmetres tècnics necessaris per a la
correcta conservació de la documentació diversa que pot contenir un Arxiu: control climàtic, control
lumínic, control de plagues i neteja, controls de seguretat antiincendis, inundacions, robatori, etc. També
disposem de la publicació de la Diputació de Barcelona, Recomanacions per a la construcció i equipament
d’un arxiu municipal, Col·lecció Estudis nº3. Esmentada tota aquesta legislació arxivística, exposem que:
El nostre Arxiu municipal situat a l'edifici de Ca la Torre de Vandellòs, tot i disposar d’una planta destinada
a arxiu municipal: Amb dipòsit dotat de compactes, sala de tractament i sala de consulta, actualment dites
instal·lacions presenten deficiències notables per a la conservació de la documentació històrica municipal
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Expedient 190/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el grup municipal
d'ERC per a la millora de l'arxiu municipal i del fons fotogràfic

ACTA DEL PLE

Primer.- Desestimar la moció presentada pel grup municipal d’ERC.

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

El Pe de l’Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de la CUP 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 FIC) i amb el vot favorable de dos membres (1 d’ERC i 1 del PP),
ACORDA:

3. Els arxius municipals poden acollir, si l’ajuntament ho acorda amb el titular respectiu, documentació
d’interès històric o cultural d’altres persones físiques o jurídiques relacionades amb el municipi.
Per tot el què s’ha exposat en el present escrit, el grup municipal d’ERC de Vandellòs i L’Hospitalet de
l’Infant proposa al Ple d’aquest ajuntament l’adopció del següents: ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet es compromet a donar valor i a millorar l'estat de
l'Arxiu municipal de forma integral i el del Fons Fotogràfic ja que preserven el nostre patrimoni documental
i fomenten la conservació de la nostra memòria, entenent-la com una eina indispensable per a una gestió
pública transparent, eficaç i democràtica.
SEGON.- L'Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l'Infant dotarà de personal tècnic, tal hi com marca la
Llei d’Arxius i Documents 10/2001 de 13 de juliol i posterior revisió 20/2015, de 29 de juliol, article 21 b i
22 de personal tècnic.
TERCER.- Establir els mecanismes i la partida pressupostària necessària per dotar de personal qualificat,
acondicionar les instal·lacions i que aquestes garanteixin els mínims establerts pel col·lectiu d'arxivers per
a la correcta conservació de la documentació que hi conté. “
Intervé la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT: “S’ha de protegir i mantenir com cal
l’arxiu municipal i el fons fotogràfic i creiem que és l’Administració qui té el deure de presevar-la”.
Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP: “Estem d’acord que la documentació de
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2. Els arxius municipals tenen les responsabilitats següents quant al patrimoni documental dels seus
respectius àmbits territorials: a) Vetllar per conservar-lo. b) Col·laborar amb l’arxiu comarcal en
l’elaboració de l’Inventari del patrimoni documental. c) Potenciar l’organització d’activitats de divulgació i
de foment de la recerca.

ACTA DEL PLE

de que disposa fins al moment com també per la futura que hi hauria d’ingressar: 1. El dipòsit de l'Arxiu no
compta amb un control climàtic adequat per a la documentació que hi recull (Segons les recomanacions
per a la construcció i equipament d’un arxiu municipal publicat per la Diputació de Barcelona pàgina 59) ja
que no funciona ni ha funcionat des de la seva construcció. 2. El control de plagues es fa sota demanda,
això vol dir que no hi ha una revisió regular en el temps com seria l’idoni. 3. L'Arxiu municipal presenta
deficiències en la plantilla, ja que no disposa de personal qualificat, per tal de dedicar-se a les tasques de
catalogació i gestió documental, és requeriria disposar d’aquest personal, juntament amb les condicions
de treball abans esmentades, a més del fet que els usuaris puguin tenir un accés fàcil i àgil a la consulta
de la documentació que justifiquen encara més la necessitat d’intervenir disposant d’un l’horari mínim de
consulta tal com estableix la llei d’arxius i gestió documental. Article 21 Requisits i efectes de la pertinença
al Sistema d’Arxius de Catalunya 1. Els arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya han de complir els
requisits tècnics que s’estableixin per reglament i, especialment, els següents: a) Aplicar el sistema de
gestió de la documentació que correspongui als fons que apleguen, d’acord amb les normes tècniques
bàsiques fixades per l’Administració de la Generalitat. b) Disposar del personal suficient, d’acord amb el
que estableix l’article 22. c) Disposar de les instal·lacions necessàries per a garantir la preservació dels
fons documentals i tenir unes instal·lacions i un horari d’obertura al públic que hi permetin l’accés. L’horari
de servei al públic ha d’ésser d’un mínim de deu hores setmanals. Article 7. Modificació de l’article 22 de
la Llei 10/2001 Es modifica l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i
documents, que resta redactat de la manera següent: «1. Els arxius integrats al Sistema d’Arxius de
Catalunya han de tenir personal tècnic i qualificat suficient en nombre per a cobrir les necessitats de
l’arxiu i la gestió documental i per a assolir els objectius d’aquesta llei. S’han de regular per reglament les
titulacions i la formació que ha de tenir el personal tècnic dels arxius i les condicions que aquest personal
ha de complir. En tot cas, la direcció dels arxius ha d’ésser exercida per amb titulació universitària
superior.» En situació similar es troba el Fons Fotogràfic que està situat en un “magatzem” de la planta
primera del Centre Cultural Infant Pere, en aquest espai hi ha un dipòsit de fotografies i altres materials
que per la seva òptima conservació haurien de comptar amb una climatització específica per aquest tipus
de suports, sent continuada les 24h del dia els 365 dies de l’any. Per tant, també s'accentúa més la
necessitat d'intervenir no només en la conservació del material original sinó també específicament en la
migració a altres suports digitals per tal de donar accés en aquests nous suports de consulta. L'Arxiu
municipal i el Fons Fotogràfic s'han de destinar doncs a la preservació del patrimoni documental del
nostre municipi atenent a les funcions que li pertoquen i que específica la llei vigent LAGD: Article 32 Els
arxius municipals :1. Els arxius municipals defineixen, implanten i mantenen el sistema de gestió de la
documentació administrativa en fase activa i semiactiva, i gestionen i conserven la documentació en fase
semiactiva i la documentació històrica. Fan aquestes funcions en relació amb la documentació de
l’administració respectiva, dels seus organismes autònoms i de les seves empreses públiques, dels
consorcis en què tinguin participació majoritària i de les fundacions i altres entitats finançades
majoritàriament per l’ajuntament de què es tracti.

l’Arxiu Històric Municipal com la del Fons Fotogràfic ha de tenir les millors condicions de conservació i
tractament com també de catalogació i gestió per tal de preservar el patrimoni documental del nostre
municipi tot preservant la memòria històrica del poble.
No estem d’acord en què sigui necessària la contractació de personal tècnic qualificat ni d’un horari mínim
establert fix de consulta, ja que en l’actualitat el fons documental de l’Arxiu Municipal, degut a diverses
circumstàncies històriques, és de poc volum i les demandes de consulta molt limitades i esporàdiques.
Per tant, no requereix de personal fix qualificat.
Aquesta feina podria ser realitzada per personal de consergeria del mateix edifici de Ca la Torre si aquest
estigués obert i plenament dinamitzat, així com també atendre a demanda, les diverses visites que
pogués tenir l’arxiu com també altres feines de gestió.

Això no obstant, cal recordar que el nostre arxiu no forma part del Sistema d’Arxius de Catalunya (com a
municipi de menys de 10.000 hab.), tal com se n’extreu de l’estructura descrita en l’article 20 de la llei
10/2001, de 13 de juliol, i modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol, i que té com a referent l’Arxiu
Comarcal del Baix Camp.
Formalment, podríem afegir una tercera conclusió que és el gran desequilibri que presenta la moció entre
la part d’argumentació i la part resolutiva.
Si anem a les valoracions sobre el nostre arxiu històric voldria aprofitar per fer uns petits comentaris per
explicar el nostre vot contrari a la proposta d’ERC:
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Per l’Alcalde es fa la següent explicació de vot: “En primer lloc, voldria felicitar a l’autora de la moció
perquè demostra coneixement normatiu i dels professionals arxivers.
Dit això, de l’argumentació de les lleis es desprenen dues conclusions. La primera és que una cosa és
legislar i l’altra molt diferent és la seva aplicació i, la segona conclusió derivada d’aquesta anterior, és el
descontentament dels professionals afectats.

ACTA DEL PLE

Amb l’esmentat anteriorment, aprofitem per denunciar el tancament de Ca la Torre i reiterem la demanda
de l’obertura de l’edifici al poble de Vandellòs, legítim propietari d’aquestes instal·lacions, sent-ne les
mateixes entitats del poble qui la gestionin i la dinamitzin.”

- Aquest nou equipament permet assegurar la preservació dels documents. L’assignació de recursos
tècnics són els adequats per al seu funcionament, ja que es disposa d’empreses contractades que en fan
el seguiment.
- En aquest sentit, en el passat s’han fet diferents encàrrecs a professionals i s’ha col·laborat amb l’Arxiu
Comarcal del Baix Camp.

El desembre de 2017 es va signar un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per disposar
d’assistència tècnica i jurídica en la gestió i manteniment de l’Arxiu, i fins a l’any 2019, en diverses visites
els tècnics de l’Arxiu Comarcal del Baix Camp van revisar la classificació, ordenació, descripció i
instal·lació de la documentació, sense que, en cap cas, comuniquessin cap incidència en cap sentit.
- Per fer front a les necessitats regulars també s’ha comptat amb personal propi o, com ara, amb un Pla
de Garantia Juvenil per portar a terme les tasques bàsiques de conservació i catalogació dels documents.
A més s’ha facilitat la consulta de documentació a tots els estudiosos que ho han demanat.
- Altra cosa diferent, és la consideració de crear la plaça d’arxivera a la plantilla municipal que nosaltres
creiem innecessària a dia d’avui.
- Aprofito per comentar que, durant aquests darrers anys, també s’ha portat a terme un treball continuat
d’adequació i millora dels fons documentals existents a diferents departaments municipals, com no s’havia
fet fins ara. Em refereixo a l’adequació dels baixos de l’Ajuntament per a arxiu administratiu, o una part de
la brigada
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- L’Arxiu Històric municipal es crea formalment a partir de l’any 2013, quan l’equip de govern de
l’Ajuntament decideix dedicar una part d’aquest edifici a aquesta finalitat, fins aquell moment inexistent.

municipal com a arxiu d’urbanisme o l’adequació de l’arxiu de la Policia Local.
- Quan a l’Arxiu Fotogràfic, el fons d’imatges municipals s’ha anat ampliant i catalogant a mesura que han
sorgit oportunitats per ampliar el fons documental.
L’objectiu es crear un centre de la imatge com a servei especialitzat tant pel que fa a la conservació, com
a la difusió i divulgació d’aquest patrimoni mitjançant un nou equipament.
Com recordareu, en una de les modificacions de crèdit de 2021 es va incloure una partida per ampliar el
fons fotogràfic municipal, gràcies a la col·laboració i disposició de la família Andreu.
En conclusió, la documentació de l’Arxiu es troba en bon estat i es disposa del suport de l’Arxiu Comarcal
i cal dir que no existeix l’obligació legal de contractació esmentada en l’article 22.1 de la Llei 10/2001 i
modificada en la 20/2015”
Vist el dictamen de la Comissió informativa de serveis a les persones del 24 de gener de 2022.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de la CUP i 1 de C’s) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l’abstenció del
membre del PP i amb el vot favorable de quatre membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC i 1 d’ERC), ACORDA:

Vista la proposta d’acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), avalada pel Tribunal
Suprem, en la qual s’imposa un mínim del 25% de les assignatures en llengua castellana a les escoles
Vora del Mar de Cubelles i Turó del Drac de Canet, suposen una passa més en la intencionalitat poc
dissimulada de Castella primer, i l’Estat espanyol després, d’eliminar la llengua catalana de tots els
àmbits públics o, en el millor dels casos, reduir-la a pur folklorisme.
Seguidament a aquestes sentències, l’espanyolisme més ranci, mal anomenat constitucionalisme, ha
ensenyat les urpes. Pablo Casado, líder d’una trama mafiosa anomenada Partit Popular, ha mentit
sense cap rubor a l’afirmar que els mestres no deixen anar els nens castellanoparlants al lavabo. Carlos
Carrizosa, un dels líders d’un altre partit espanyolista en descomposició, el qual esperem que es
dissolgui aviat, ha amenaçat les mestres catalanes, amb la seva fanfarroneria i to macarrònic habituals,
amb l’expulsió de la professió, suposem que enyorant les grans depuracions que va dur a terme
Francisco Franco un cop aconseguida la victòria en la seva cruzada nacional-catòlica i els 40 anys de
terror que la van seguir. Així és com entenen aquests mal anomenats constitucionalistes la mateixa
Constitució espanyola en l’article tercer del Títol preliminar: «especial respeto y protección» vol dir
folklorització, ridiculització i eliminació de tota llengua que no sigui la castellana.
Així, els atacs que afecten el conjunt de la comunitat lingüística dels Països Catalans, s’acarnissen en
l’àmbit educatiu com a espai estratègic on es determinen les condicions de possibilitat de la resta
d’usos socials de la llengua: les aules del País Valencià veuen limitat l’ús del valencià al 60% per la Llei
del Plurilingüisme i els intents de plantejar la immersió lingüística a les bressoles de la Catalunya Nord
han estat durament reprimits en la línia de les polítiques jacobines que tan bon resultat han donat a
l’Estat francès per eliminar la seva diversitat cultural interna.
Part de la responsabilitat d’haver arribat a aquesta situació recau també en els diferents governs
autonòmics de la Generalitat de Catalunya des dels anys 80. Se’ns va vendre la immersió lingüística
com un model perfecte per a l’escola catalana, quan les mateixes autoritats educatives coneixien
perfectament que aquest model no s’aplicava en moltes escoles i, tot i tenir les eines per a solucionarho (inspecció educativa) no es va fer absolutament res i es va continuar amb la farsa, perquè es
tractava més d’una qüestió d’estètica que no pas d’una qüestió de voluntat realno fos cas que els amos
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Diligència que efectua la titular de la Secretaria general, en ordre a que aquesta proposta d’acord no va
ser-hi llegida en el plenari (si a la respectiva comissio informativa ) en la seva integritat pel portaveu del
grup municipal, però no s’ha efectuat cap canvi segons la proposta degudament registrada , pel que es
transcriu literalment, al no haver-se presentat pel grup municipal de la CUP cap modificació de la
proposta d’acord registrada .

ACTA DEL PLE

Expedient 202/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup
municipal de la CUP per a la defensa del model d'escola catalana al municipi de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

Primer.- Desestimar la moció presentada pel grup municipal d’ERC

s’enfadessin.
Cal, doncs, un compromís real amb el model d’immersió lingüístic, i aixó passa necessàriament per:
a) Augmentar la inversió en educació. S’ha de dotar als centres dels recursos que calen per tal de fer
efectiva l’adquisició de la llengua catalana per partl conjunt de l’alumnat. La gassiveria del Departament
en l’adjudicació d’aules d’acollida és flagrant i dificulta l’aprenentatge del català per part de l’alumnat
nouvingut.
b) Revisar el model de concerts educatius, que segrega l’alumnat, i concentra l’alumnat nouvingut en
centres als quals tampoc dota de les eines que aquesta situació requereix

Intervé la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT manifestant:
Hem votat que sí, però deixem clar que pel que respecta a la part expositiva hi tenim moltes
discrepàncies doncs hi ha contradiccions i algun que altre despropòsit .
El nostre vot a favor ve motivat per les propostes d’acord que ens semblen adients i correctes,
La tasca de defensar l’Escola Catalana comença per cadascun de nosaltres i es per això que ens
afegim a aquesta proposta.
Nosaltres el que defensem es el Model d’Escola Catalana, que es un Model d’èxit, i el que volem es
blindar-lo i evitar que s’ataqui a les escoles com a les diferents institucions.
Remarquem, que el sí, es per les propostes d’acord i no pas per la part expositiva.”

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant:”Nosaltres votarem a favor
d’aquesta moció.
Podem estar d’acord o no amb l’exposició de motius però amb el que NO estem d’acord és amb les
diferents intervencions que diputats del Parlament i del Congreso han fet als mitjans de comunicació
que tenen molta més responsabilitat i repercussió mediàtica i que projecten fora de Catalunya una
realitat inexistent, unes declaracions que tot i que proclamen la unitat d’Espanya són els primers que
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Per tots aquests motius, presentem la següent PROPOSTA D’ACORD El Ple de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta el Govern municipal a:
1. El consistori manifesta i trasllada tot el seu suport a la comunitat educativa local i a tots els centres
escolars del municipi davant els atacs que estan rebent: Escola Mestral, Escola Valdelors, IES
Berenguer d’Entença, Escola Municipal d’Adults, Escola bressol Patufets, Escola bressol Sol i Vent i
Unitat d’Escolarització Compartida. Cal donar suport igualment a tots els docents que optin per la
desobediència davant sentències judicials injustes i motivades políticament
2. Fem una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model educatiu català
pel que fa a la immersió lingüística, i instem a reforçar el treball conjunt per a consolidar-lo, protegir-lo i
millorar-lo. Així mateix, instem a les institucions a blindar aquest consens de país aprofitant el marc
polític generat per una majoria àmplia del Parlament amb el Pacte Nacional per la Llengua. I instem al
govern espanyol a respectar aquests grans acords avalats també legislativament per una àmplia
majoria parlamentària.
3. Ens comprometem a col·laborar, particippromoure l’adhesió a les mobilitzacions i accions que
s’organitzin per defensar el model d’escola catalana i denunciar la intromissió dels tribunals en contra
de l’ús de la llengua. El català arrossega una llarga tradició de persecució i marginació per part de
l’estat espanyol, que es manté en l’actualitat i es troba en una situació de discriminació per part de les
administracions que compta amb el recolzament dels tribunals.
4. El model d’escola catalana és un consens social compartit per un ampli ventall de la societat
catalana, que ha de seguir contribuint a la cohesió i la progressió social, i a la igualtat d’oportunitats en
aquest país, amb la finalitat de construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure. Per aquest
motiu ens comprometem a defensar-lo i protegir-lo davant les agressions que està patint. Només des
del consens dels actors polítics, socials i educatius de Catalunya es pot actuar sobre aquest model
immersiu que, amb els recursos necessaris, afavoreix la inclusió.
5. Comunicar el següent acord a la plataforma Somescola, al Departament d’Educació i al Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència i a
l’Associació Catalana de Municipis”

ACTA DEL PLE

En definitiva, ens trobem que l’Escola Mestral, l’Escola Valdelors, l’IES Berenguer d’Entença, l’Escola
Municipal d’Adults, Escola bressol Patufets, Escola bressol Sol i Vent i Unitat d’Escolarització
Compartida, a l’igual que la resta d’escoles de Catalunya, es veuen greument amenaçades per unes
sentències d’uns tribunals molt poc preocupats per qüestions pedagògiques i didàctiques i, en canvi,
massa imbuïts per la defensa de la sagrada unidad de la patria i per l’imaginari franquista,

promouen l’enfrenament vers a Catalunya, promouen l’odi i la crispació. Els representats públics som
els primers que hem de guardar les formes, és clar que sí, i vetllar pel benestar i la prosperitat dels
pobles, però sembla que allà tot estigui permès es pot dir que els nens a l’escola a Catalunya no poden
anar al lavabo, que se’ls posen pedres a les motxilles, etc. O directament s’amenaça els docents a
Catalunya... i no passa res, tot és permès, per aquells.
Aprovem la moció perquè és clar que hem de defensar el català, la cultura de Catalunya i la basca i la
gallega i la andalusa i la de la resta dels territoris, perquè quan més sàpiguen els nostres fills el català
millor serà per a elles i per a la nostra cultura, crec que amb aquest plenari hi ha diferents regidors que
venen del món de la docència no sé si ells això ho han fet.
Sembla estrany que haguem de debatre mocions com aquesta avui, 2021, en un estat “plenament
democràtic”, totes les regidores i regidors d’aquí sabem el que realment passa, la crispació la creen
alguns grups polítics, per cert, representats en aquest ajuntament, per treure’n un rèdit electoral fora
de Catalunya, però saben el que passa. I em sembla estrany que haguem de debatre perquè és una
moció que hauria de ser aprovada, a ulls clucs, per tots els grups, una cosa és fer política i una altra és
fer país.”

El aquí vale todo, lo dice todo de su partido llamado la CUP.”

Intervé la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP: “Sabent que als antisistema els hi és difícil
d’entendre que les lleis s’han de complir, no cal perdre el temps per anar mes enllà del senzill, és a dir,
hi ha una llei, i ha sentencies judicials, dons s’han de complir.
Qualsevol argumentari absurd, ple de insults, afirmacions manides de tòpics, i amb falta total de
respecte als adversaris polítics, no mereix cap altre mena de resposta, per no caure en el parany de
situar la posició de sentit comú, a l’alçada del lamentable nivell evidenciat en l’escrit de la proposta.
Per tant, rebutgem íntegrament la proposta, amb un vot negatiu.”

Per l’Alcalde es fa la següent intervenció.; “La moció que presenta el grup municipal de la CUP parteix
d’un títol propositiu a partir d’un fet certament controvertit: la sentència del TSJ que imposa un mínim
del 25% de les assignatures en castellà.
Tanmateix, en lloc d’aprofundir en les conseqüències de la sentència, es perd en els seus habituals
dogmatismes que, com a mínim, són obsolets i amb els que difícilment construirem la societat del futur.
El que més crida l’atenció de l’exposició de motius de la moció és la desqualificació que es fa de la
immersió lingüística que s’ha aplicat en aquest país en els darrers quaranta anys, definint-la com una
qüestió estètica i una manera de continuar la farsa.
Mentre que, uns quants paràgrafs després, en la proposta d’acord número 2 es diu literalment que cal:
“mobilitzar-se per defensar el model educatiu pel que fa a la immersió lingüística” (sic).
I en la proposta número 4, s’afegeix: “El model d’escola catalana és un consens social compartit per un
ampli ventall de la societat catalana, que ha de seguir contribuint a la cohesió i la progressió social, i a
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Por otro lado llamar al partido Ciudadanos partido españolista en descomposición entre otras, le diré
que ciudadanos es un partido liberal, ni de izquierdas, ni de derechas, que respeta y mucho a todos los
ciudadanos vengan de donde vengan, cuestionando su moción me demuestra la poca inteligencia de
dichas declaraciones ya que no tienen un razonamiento coherente ni siquiera políticamente hablando,
al igual le pasa al llamar trama mafiosa a todo el Partido Popular, que poca capacidad humana la de su
moción y de quien la redactó buscando todo tipo de insultos y mala fé, no tienen ni vergüenza ni
escrúpulos.

ACTA DEL PLE

El no querer el Gobierno de Cataluña acatar la resolución del 25%, es un hecho que, a su nuestro
juicio, sería constituyente de una vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos catalanes.

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

Intervé el Regidor Tomàs Diaz pel grup municipal de C’s: “Cs Ha pedido en el Parlamento Europeo
que se obligue al Govern a cumplir con el 25% de castellano. En BRUSELAS, Cs ha registrado dicha
petición en el Parlamento Europeo para que se cumpla la sentencia que dictamina que se imparta un
25% de materias en castellano en las escuelas catalanas, declarada firme por el Tribunal Superior de
Justícia de Cataluña.

la igualtat d’oportunitats en aquest país, amb la finalitat de construir una societat més cohesionada,
democràtica i lliure” (sic).
Totalment d’acord.
També estem d’acord en que cal augmentar la inversió en educació i revisar el model de concerts
educatius, però...
En què quedem? Estem a favor o estem en contra del model d’immersió lingüística? Perquè en
l’exposició de motius es diu una cosa i en la proposta d’acords el contrari.
Dit això, i atesa la sensibilitat que té aquest problemàtica, si voldria recordar quin ha estat el
posicionament de la nostra formació política quan al model d’escola catalana del qual les forces
polítiques d’esquerra en van ser els pares davant un possible model segregador com el basc.
Així doncs, des del primer moment el PSC ha defensat i defensa el model lingüístic del sistema educatiu
català que ha estat una de les principals eines de cohesió i promoció social, que ha garantit la igualtat
d’oportunitats i ha treballat per una escola no segregadora. Model defensat àmpliament per la comunitat
educativa i que ha contribuït a la convivència entre els seus alumnes i el conjunt de la comunitat
educativa.

També voldríem esmentar que quan parleu que cal augmentar la inversió en educació i revisar el model
de concerts educatius, us heu parat per un moment en veure què s'està fent des de la Conselleria d
´Educació?? Ens sembla que no. Dir-vos que la Conselleria d´Educació, en els pressupostos del
Govern per al 2022, compta amb una partida de 6.681€, xifra que suposa un augment de 1.009 milions
d'euros, un 17,8% més respecte al 2020. És la partida més elevada de la història del departament i la
segona més elevada en relació a les altres conselleries.
Clar que cal millores però el departament està esmerçant esforços i sobretot per millorar l´escola
inclusiva, més de 32 milions de €.
Respecte al concert de les escoles que segreguen per sexes, dir-vos també que el Conseller Cambray
a l´octubre de 2021 va anunciar que el Govern no renovaria els concerts. Us recordem que al 2018 ja
es volia suspendre el concert però la Generalitat estava intervinguda pel 155, i per tant el Ministeri va
renovar el concert de forma automàtica. Al 2020 caducaven els concerts a la Primària i ja s´estaven
preparant dos decrets per tal de suprimir-ho, però aquests centres ho van portar al TSJC i aquest els hi
va donar la raó i es van aprovar mesures cautelars.
A data d'avui, el Conseller ja va dir que a partir del curs que ve no es renovaran els concerts.
A banda d´aquesta explicació del nostre vot,, dir que vaig tindre l'honor d´estar en un Ple del Parlament,
en el qual es va parlar de la sentència del TSJC en la qual s´imposava un mínim del 25% en castellà a
les 2 escoles de Canet i de Cubelles, i que Ciutadans, Vox i PP ho aprofiten per rascar quatre vots a
Catalunya. I va ser molt trist sentir les declaracions d´aquests grups, i escoltar Carrizosa comparant-ho
amb Ermua, va ser del tot lamentable. Per finalitzar voldríem dir que com no pot ser d'una altra manera,
i més aquesta regidora que es dedica al món educatiu, ERC reivindiquem el nostre model d'escola
pública, equitativa i de qualitat. Una escola democràtica, social, feminista, verda i en català. I també
reivindiquem el paper i la bona feina de tota la comunitat educativa i també de la Inspecció Educativa
que l´ha menyspreu a la moció. “
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 24 de gener de 2022.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres membres (6 del PSC, 1 de C’s i 1 del
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“Primerament, volem dir que nosaltres hem enviat unes esmenes a la CUP per tal de poder votar-la a
favor però ells no les han acceptat, cosa que respectem. Amb només el títol el nostre vot hagués estat
un A FAVOR rotund, no obstant això la vostra moció encara que està basada en la moció manifest de
SOMESCOLA, està tergiversada i amb argumentació que no és certa. I passo a explicar perquè diem
això. En l´argumentari la CUP posa en dubte el sistema d'immersió lingüística de Catalunya, afirmant
que ha estat un model estètic i fins i tot posant en dubte la feina que fa Inspecció. Cal dir que el nostre
model d'immersió lingüística ha estat un èxit i ens n´hem de sentir orgullosos com a país. I us ho diem
que heu tergiversat la moció perquè en la de SOMESCOLA es fa un elogi del model, i parla d´un model
pedagògic d'èxit que ha estat avalat pel Consell d'Europa (19 de setembre de 2019).

ACTA DEL PLE

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

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

Per acabar uns petits aclariments. A l’escola no hi ha “amos”, el què si hi ha i cal preservar és la llibertat
de càtedra i l’autonomia de centre. Autonomia que es reflecteix en el seu projecte educatiu que, entre
altres documents, incorpora el seu projecte lingüístic”

PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb
l’abstenció del membre d’ERC i amb el vot favorable de quatre membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC i 1 de
la CUP), ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d’acord presentada pel grup municipal de la CUP referenciada

Expedient 203/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup
municipal de la CUP per a l'elaboració d´un Pla especial de protecció del patrimoni del municipi

Pel que fa a la difusió, sota el nostre punt de vista cal apropar el patrimoni a la ciutadania, i fer que
aquesta se’l senti seu. Pensem que posar plafons explicatius posaria en valor aquestes restes i ajudaria la
ciutadania a situar-les en el temps i a entendre el seu valor i importància.
Per tots aquests motius, presentem la següent PROPOSTA D’ACORD
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta el Govern municipal a: 1. En el termini
màxim d’un any, elaborar un Pla Especial de Protecció del patrimoni el més ampli possible, de manera
que s’hi incloguin aquells jaciments i restes que no apareixen a l’Inventari patrimonial fet pel Departament
de Cultura de la Generalitat, així com altres tipologies arquitectòniques (masos, construccions de pedra
seca, etc.) 2. Comunicar al Departament de cultura de la Generalitat l’existència d’aquests jaciments de
manera que realitzin les intervencions necessàries.
3. Establir panells explicatius en aquells casos on sigui possible i convenient. “
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant:”La FIC s’abstindrà en aquesta
moció. No perquè no estem d’acord amb la protecció del Patrimoni, ens som un acèrrims defensors, sinó
perquè veiem que és una moció poc consistent i a més a més quan hem demanat explicacions a l’autor
no ens les ha donades.
Abans de parlar de certes coses hem d’estar una mica informats. Es parla d’un jaciment ibèric al costat de
la platja del Torn. És cert que al sud de la platja del Torn en una vessant d’un petit turó hi ha moltes restes
de ceràmica, però també és cert que fa bastants anys aquesta zona va ser objecte d’una repoblació
forestal, que per cert no hi queda cap arbre replantat, i es va fer una destrossa important del territori.
També és ben cert que en documentació escrita “Vasos de Vicarello” hi consta com a un punt de parada
important entre el trajecte Cadis i Roma per la Via Augusta d’un indret entre Dertosa i Tarraco anomenat
Sub Saltum.
Hi veiem falta de rigor quan parlem d’un poblat íber, ara per ara, difícilment demostrable, i en canvi s’obviï
un jaciment com Sub Saltum.
Sort en tenim que hi ha moltes associacions al municipi que tenen cura de la recerca i la difusió de moltes
de les nostres restes històriques, és aquí on l’ajuntament hi podria jugar un paper important, protegint i
recolzant, més si és possible, aquestes entitats que treballen per aquesta fi”

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

Alguns dels jaciments esmentats, i dels que no s’hi esmenten, pateixen greus problemes de preservació.
Per exemple, al Jaciment iber situat al costat de la platja del Torn, es poden observar a simple vista
trossos de ceràmica vidriada que qualsevol pot manipular i/o endur-se. L’elaboració del pla també tindria
com a finalitat la preservació d’aquests jaciments.
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ens trobem en un municipi que històricament ha estat territori de frontera: entre el Camp de Tarragona i
les Terres de l’Ebre, entre els territoris cristians i els musulmans a l’Edat mitjana, entre les planes del
litoral i les abruptes muntanyes del prelitoral. Tot això ha anat determinant una riquesa història que es veu
reflectida en l’existència d’un ric patrimoni arqueològic i arquitectònic al qual potser, en alguns casos, no
s’ha atorgat la importància que es mereix ni s’han fet esforços suficients per a promoure’n l’estudi, la
preservació i/o la difusió dels coneixements associats entre la ciutadania (senyalització, panells
explicatius, etc.).
Som plenament conscients que la majoria de competències en aquest àmbit corresponen a la Generalitat
de Catalunya, però considerem que una eina com un Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic
i arqueològic del municipi contribuiria a millorar l’acció de la Generalitat en aquest àmbit. Per exemple, es
pot constatar que l’Annex informatiu referent al Patrimoni realitzat pel Departament de Cultura de la
Generalitat no està actualitzat i s’hi observen algunes omissions i mancances. Per tant, l’elaboració
d’aquest Pla contribuiria a ampliar l’inventari patrimonial del municipi.

ACTA DEL PLE

Vista la moció que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

Intervé l’Alcalde manifestant: “La moció que presenta el grup municipal de la CUP sobre la necessitat
d’elaborar un Pla Especial de protecció del Patrimoni presenta alguna llum i moltes ombres.
D’entre les primeres, més allà d’assenyalar el que tots sabem que afortunadament tenim una gran riquesa
patrimonial, és bó que se sàpiga quines competències té cada administració, en aquest cas l’Ajuntament i
el Departament de Cultura.
Nosaltres aprofitem per manifestar la importància que sempre ha tingut la recuperació, preservació,
manteniment i difusió del nostre gran patrimoni, en especial el de caràcter històric.
Només voldria recordar que el POUM (2014) recull un vast annex on es cataloguen els béns protegits i es
dona el grau de protecció (volumen XIè).
Per no fer la llista massa llarga, només recordar que en qualsevol actuació que s’ha fet en aquest
municipi, l’Ajuntament sempre ha demanat el preceptiu informe al Departament de Cultura de la
Generalitat, primer perquè és una obligació i, sobretot, per tenir la certesa, que l’actuació a portar a terme
compte amb totes les garanties i no s’afectés negativament a qualsevol tipus de bé.
A la zona de Caladoques, el Departament de Cultura va realitzar una intervenció l’abril de 2014.

Aprofitem per recordar que l’entorn de l’hospital del Coll de Balaguer fou reconegut Bé Cultura d’Interès
Nacional (2017), i que està obert el procés per aconseguir el mateix reconeixement del Poblat
d’HIFRENSA on s’ha patrimonialitzat l’obra de Bonet Castellana o que esperem portar en un proper ple, la
declaració de Bé Cultura d’Interès Local (BCIL) de l’antiga estació del tren.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 24 de gener de 2022.

El Ple de l’Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres 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 dos
membres (1 de ña FIC i 1 del PP) i amb el vot favorable de quatre membres (2 de JxCaT, 1 d’ERC i 1 de
la CUP), ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d’acord presentada pel grup municipal de la CUP referenciada

B) ACTIVITAT DE CONTROL
No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES
Pel grup municipal de JxCaT es presenten les següents preguntes per escrit:
1-

Quan s’iniciarà l’emplaçament d’autocaravanes a Vandellòs?

Per l’Alcalde es contesta:L’àrea d’autocaravanes a Vandellòs s’ha decidit l’emplaçament i ja tenim algun
pressupost i la previsió és iniciar-la en breu.
2Quan una persona del municipi fa un escrit a l’Ajuntament quines són les passes que segueix
aquest escrit fins rebre resposta ?

ACTA DEL PLE

Quan els panells explicatius, estem d’acord que s’han de posar i així s’ha fet a la Plaça Gil-Vernet i a
l’Hospital, o estan contemplats a l’illot del Torn o al rentador de Remullà, entre altres.
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En aquest sentit, així s’ha fet amb les obres al carrer César Gimeno, la reforma de l’Escola de Música o el
menjador escolar a l’Hospitalet o la restauració del torreó del Torn.
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Cal recordar que la Llei de patrimoni 9/1993 estableix l’obligatorietat per l’Ajuntament, com per a qualsevol
ciutadà, té l’obligació d’informar al departament de Cultura de la generalitat sobre l’existència de jaciments
o possibles restes arqueològiques que es trobin.

Per l’alcalde es contesta: . Depèn a qui vagi adreçat.
L’escrit entra per l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OMAC) i des d’aquí es distribueix al Departament/s
corresponents.
3Els suggeriments rebuts per millorar les obres de la Via Augusta (aparcaments,...) quin recorregut
tindran?
Per l’alcalde es contesta:A la Via Augusta es van presentar 4 al·legacions que es van informades pels
tècnics. Dues van ser estimades, una estimada parcialment i una quarta desestimada raonadament.
La resolució fou aprovada en Junta de Govern el dia 8 d’octubre, les actes de les quals són públiques.

4-

L’autobús municipal té previst fer més parades a l’Almadrava a partir de Pasqua?

En algun indret hi ha hagut més dificultats per l’antiguitat del servei. Les principals àrees que han tingut
més afectacions han estat Hifrensa, i el carrer terra Alta i adjacents.
La majoria de les incidències queden recollides en l’aplicació “línia verde”

6-

El mobiliari urbà del carrer Dedalts de Vandellòs té varis desperfectes, quan pensen arranjar-los?

Per l’alcalde es contesta: Si et refereixes a la barana del carrer Dedalts, aquesta fou doblegada pel camió
de Secomsa a causa d’una maniobra inadequada. Estem pendents de l’assegurança.
7Quines al.legacions ha fet l’Alcalde per a què el tren-tramvia passi pel nostre municipi i s’uneixi al
tram Cambrils a Vila-seca en aquesta primera fase d’execució ?
Per l’Alcalde es contesta: Les al·legacions ja es van presentar en el seu dia. El que ha sortit publicat
aquests dies és bastant diferent del que s’havia presentat inicialment consistent en aprofitar l’antic traçat
ferroviari, perquè es basa en potenciar l’eix Cambrils-Vila-seca i la segona fase passa per enfortir l’eix
Tarragona-Reus i els barris de cadascuna d’elles preferentment per la N-340.


Quines al.legacions o passes pensa fer el nostre Alcalde per a què el tren-tramvia passi algún dia
(tercera fase) pel nostre municipi ?

Per l’alcalde es contesta: La primera passa es reunir-me amb el Secretari d’infraestructures, Ricard Fon

-

De caldera de pel.let en posaran a l’Hospitalet de l’Infant?

L’Alcalde contesta: No es posarà cap caldera de biomassa a l’Hospitalet, perquè s’ha optat per les
plaques fotovoltaiques que ja s’estan instal·lant tant al pavelló cobert com a la piscina.
Aquestes plaques suministraran energia elèctrica a tots els equipaments públics.
-

Mapingg que tant èxit té i felicitem el de Nadal, podria fer-se un taller dins la regidoria de
Joventut per a que els joves coneguin aquest món,.…

l mapping és una tecnologia que ha avançat molt ràpidament i cada dia està a l’abast de més productores.
Seria bó que hi hagués alguna proposta local.

ACTA DEL PLE

La xarxa és molt àmplia i s’ha fet un gran treball de camp consistent en censar totes les lluminàries per
detectar millor els quadres afectats.
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5Quin és el mètode que se segueix per a reparar els llums dels nostres carrers ?
Per l’Alcalde es contesta:
La il·luminació pública és un servei licitat i adjudicat a una empresa, la qual és l’encarregada de mantenir
la instal·lació.
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Per l’alcalde es contesta:L’autobús municipal té un horari d’hivern vinculat a l’horari escolar i un altre
d’estiu, on l’Almadrava té més freqüències.

Per la Regidora Laia Martorell pel grup municipal es formulen aquests precs:
PREGUEM ES BUSQUI AMB URGÈNCIA UNA SOL.LUCIÓ EFECTIVA PER EVITAR QUE LA GENT
ABANDONI LES DEIXALLES O LA RUNA EN QUALSEVOL LLOC
REFERENT AL PROJECTE DE LA RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN, QUE S’HA SOTMÈS A
INFORMACIÓ PÚBLICA, S’HAN PRESENTAT GAIRES al·legacions??
Al que contesta l’Alcalde: “Al projecte de la residència s’han presentat dues al·legacions. Una d’un veí
del poble i una altra d’un grup polític municipal. Ara estem a l’espera de l’informe de bombers.”
La Regidora Elidia López es formulen les següents preguntes entrades pel Registre:

Al que contesta l’Alcalde: El xalet existent al costat del CAP i de la futura residència no està dins de
l’àmbit urbanístic a desenvolupar. Per tant, tal com es va acordar el 2018 són dos àmbits diferents i no té
res a veure amb aquesta actuació.
Abans d’iniciar la tramitació es va fer un estudi de viabilitat (2017).
Al projecte s’han presentat dos al·legacions amb subapartats i cap fa èmfasi sobre aspectes estètics i/o
constructius.

2.Al regidor de seguretat ciutadana.
Al pressupost del 2022 hi ha una partida de 5.000€ destinada als voluntaris de protecció civil, entenem
que esta destinada a l’actual associació de protecció civil de l’hospitalet, sabem a quines activitats estan
destinades.

Al que contesta l’Alcalde: La partida de protecció civil es preveu per si s’arriba a un acord de col.laboració
amb una entitat dedicada a aquest fi.
Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC es fan les següents preguntes:
1. La RLT en quin punt es troba?
2.- L´enderrocamement de la granja de Vandellòs, a nivell de tràmits administratius en quin moment
ens trobem?
3.- Quina actuació s'està fent en el Carrer Gregal dels Corralets arran de l´estacionament de
camions? Com podeu veure: brutícia, queixes dels veïns.
4.- Quina dotació policial hi havia la nit de Cap d´Any? Hi havia reforç policial? I si el regidor de
seguretat ciutadana està al cas de l´incident greu que va succeir amb els serveis sanitaris?
5.- Aquests dies s'ha fet públic la propera licitació de les obres, de la primera fase del tren-tramvia del
Camp de Tarragona, i com era d'esperar el nostre municipi se´n queda fora per la negativa de l'equip
de govern, que no ha cregut en el projecte i no ha lluitat perquè el nostre municipi estés en el mapa.
Des d´ERC lamentem profundament aquest posicionament que ens ha portat a la situació actual.
Veiem fa uns dies en una foto publicada als diferents mitjans als alcaldes de Cambrils, Vila-Seca,
Salou, Reus, Tarragona i la Canonja reunits amb el Departament de Territori i el nostre no hi era

ACTA DEL PLE

I el per que no s’ha dividit el vestíbul d’accés a les habitacions dobles amb la manca d’intimitat que això
implica per els residents.

Codi Validació: 443TPP46M5FADZLRACJL2AT4T | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 56

Per que als 6 metres de distancia amb el casal d’avis tenim que improvisar una terrassa.
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1.Desprès d’analitzar el projecte de la nova residencia per a la gent gran, com es que fins ara no es podia
fer l’edifici sense l’adquisició del xalet???? I ara si
Per que ja que es fa la obra no s’ha fet una residencia amb mes capacitat.

evidentment. Perdem una oportunitat per al futur del nostre municipi. També demanem a l´Alcalde
obrir un debat seriós en el Consistori per abordar aquesta qüestió. 6. Al.legacions al projecte de la
Residència. Nosaltres som el grup polític que les ha presentat. I quan les passeu per junta de govern
ja ens ho comunicareu.
Per l’Alcalde es contesta:
1.Pel que fa a la RLT s’ha tramés als treballadors les fitxes, i s’està esperant una resposta.
2. Per l’enderrocament de la granja s’està avançant, ja tenim l’empresa que realitzarà l’enderrocament el
qual està previst pel mes de març o abril.
3. Del carrer Gregal hi ha un problema que es mirarà de resoldre. Aquesta actuació anirà vinculada al
projecte de carril bici que uneixi la urbanització Infant amb el nou parc de Corralets.
4. Pel tema de la policia local ja es faran arribar les dades.
5. La qüestió del tren-tramvia ja s’ha comentat anteriorment.
6. També ho hem comentat abans.
Pel que fa a la columna de la plaça Dr. Gil-Vernet de Vandellòs s’estudiarà la viabilitat d’aquesta petició.
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PRECS 1- Demanem la retirada de la columna de la Plaça Drs. Gil-Vernet, que dificulta la visibilitat i
la mobilitat dels vehicles que baixen del carrer Nou direcció a la Plaça de l'Ajuntament o al carrer
Estanislau Figueres. 2.- Demanem que el Parc infantil del carrer Antoni Tàpies dels Corralets es
substitueixi l'arena de platja per un altre material més adequat per als nens i nenes. 3.- Demanem la
instal.lació d´un mirall al començament del carrer Nou de Masriudoms per tal que els vehicles tinguin
més visibilitat, es podria col.locar al fanal del carrer.

ACTA DEL PLE

Per acabar, pel tema a del mirall a Masriudoms es traslladarà a la policia local per tal que realitzi l’informe
pertinen
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Al Parc dels Corralets ja hi està actuant Medi Ambient, tot i que el terra ha de ser de sorra i no de suro.

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Reglament Intern sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial en
l’exercici de les seves funcions pels membres del cos de la Policia
Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Els funcionaris del cos de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant disposen, per dur a
terme les seves funcions per fer complir la llei i en defensa de la seguretat ciutadana, d’armes de foc i
munició de dotació reglamentaria. Així mateix, en determinats casos, poden utilitzar altres elements com
a armes o eines d’ús policial.
Els principis bàsics sobre l’ús de la força i les armes de foc pels funcionaris encarregats de fer complir
la llei, adoptada pel vuitè congrés de les Nacions Unides sobre prevenció del delicte i tractament del
delinqüent, celebrat a La Havana (Cuba) del 27 d’ agost al 7 de setembre de 1990, estableix en les
disposicions generals que:
“Els governs i els organismes encarregats de fer complir la llei adoptaran i aplicaran normes i
reglamentacions sobre l’ús de la força i les armes de foc contra les persones per part dels funcionaris
encarregats de fer complir la llei".
Els principis bàsics d’actuació que han de complir els membres de les Forces i Cossos de seguretat
segons l´article 5 la llei 2/86 del 13 de març de les Forces i Cossos de Seguretat. En tot cas, però, de
conformitat amb l’article 10 de la Llei 16/1991, de les Policies Locals, els funcionaris de policia han de
regir-se en l’exercici de llurs funcions pels principis de congruència, d'oportunitat i de proporcionalitat en
la utilització dels mitjans a llur abast i actuar amb la decisió necessària i sense retard, quan d’això
depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable. Com a marc d’actuació general, doncs, en l’ús de la
força caldrà utilitzar en primer lloc mitjans no violents.
El Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'armament de les policies locals,
l’article 9 estableix que els alcaldes podran dotar els membres de la seva policia local d’altres mitjans de
defensa quan aquests estiguin previstos en els reglaments interns i homologats per les autoritats
competents. Aquests mitjans podran formar part de la dotació personal dels membres del cos de la
policia local o de dotació d’unitats per a serveis específics. També fa referencia a en el seu capitul IV al
Control de les condicions per portar armes i al seu article 26 recull diferents supòsits per realitzar
Revisions extraordinàries segons la seva naturalesa.
El Reial Decret 137/1993. de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’armes, estableix els
requisits. condicions de fabricació, comerç, tinença i ús d’armes. En el seu art. 1.4, estableix que
“queden exclosos de l’àmbit d’aplicació del reglament, i es regiran per la normativa especial dictada a
l’efecte, l'adquisició, tinença i ús d'armes per les forces armades i forces i cossos de seguretat”. L'article

ACTA DEL PLE

1. Introducció:
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Índex:

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

5.1 del mateix reglament prohibeix la publicitat, compravenda, tinença i ús de determinades armes,
llevat dels funcionaris especialment habilitats.
La utilització d'aquestes armes i eines no s’enquadra dins un context d’elecció personal aleatòria, sense
una raó professional que la justifiqui, sinó que potencia l’ús proporcional, progressiu i oportú de la força,
propi de les actuacions policials, perquè es disposa de més eines per desenvolupar-lo. Així mateix,
l’autorització d'aquests elements no comporta la substitució del material de dotació genèric del cos, sinó
que el complementa.
Resolució INT/2789/2018, de 23 de novembre, per la qual s'aprova i es dona publicitat al Protocol d'ús
dels dispositius conductors d'energia per part dels membres dels cossos de les policies locals de
Catalunya.
En aquest sentit, les armes i eines d’ús policial regulades en aquest reglament, seran proporcionades
per l’ajuntament respectiu i autoritzarà als membres del cos de la Policia Local a fer-ne ús.
2.Disposicions generals

Els membres del cos de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant quan duguin a terme les
seves funcions estant de servei i això comporti l’ús de la força contra les persones, únicament poden
utilitzar les armes i les eines d’ús policial regulades en aquesta instrucció que han estat subministrades
per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant com a dotació oficial.
2.2 Àmbit d'aplicació
Aquest reglament és d'aplicació als membres del cos de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant en situació de funcionaris de carrera, funcionaris en pràctiques i funcionaris interins, quan facin
ús de la força en l’exercici de les seves funcions.

ACTA DEL PLE

L’objecte d’aquest reglament és determinar els procediments d’actuació en relació amb la tinença i ús
per part dels membres del cos de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant de les armes i
eines d´us policial reglamentades per dur a terme les seves funcions per fer complir la llei i en defensa
de la seguretat ciutadana.
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2.1 Objecte

Les diferents armes i eines d’ús policial regulades en aquest reglament tindran la consideració d’armes
o eines d’ús general o ordinari o bé d’ús restringit a determinades actuacions policials.
En determinats supòsits, caldrà l’autorització expressa del Cap de la Policia Local o del comandament
policial corresponent per a la seva utilització en dispositius i operatius policials concrets.
A més, es tindran sempre en compte els principis de congruència, d’oportunitat i de proporcionalitat en
llur utilització.
Les situacions en les que es pot donar aquest ús es poden classificar, a títol indicatiu, de rics baix, de
risc mitjà i de risc alt:
Risc baix: són situacions de risc baix, aquelles en les que els membres del cos de la Policia Local de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant poden haver d’actuar fent ús de la força contra les persones en
l’exercici de les seves funcions, en les què no hi ha agressió ni actitud hostil, ni és previsible que n'hi
hagi, envers les terceres persones o bé els agents.
Risc mitjà: són situacions de risc mitjà, aquelles en les que els membres del cos de la Policia Local
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant poden haver d’actuar fent ús de la força contra les persones en
l’exercici de les seves funcions, en les què hi ha una actitud hostil envers les terceres persones o bé els
agents.
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3. Utilització de les armes i eines d’ús policial

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Risc alt: són situacions de risc alt, aquelles en les que els membres del cos de la Policia Local de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant han d’actuar fent ús de la força contra les persones en l’exercici de les
seves funcions, en les què hi ha, envers les terceres persones o bé els agents, una actitud hostil i és
previsible que hi hagi una agressió o aquesta ja s’hagi produït.
4. Armes i eines d’ús policial
El Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el Reglament d'armes, regula les armes de
foc i d’altres armes com a permeses només per als funcionaris especialment habilitats. En alguns
casos, però, el Reglament d'armes no en fa una regulació específica. I el decret 219/1996, de 12 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les policies locals.
4.1 Arma de foc reglamentària
4.1.1 Descripció

- Pistoles de la Marca Walther, model P-99.
4.1.2 Habilitació legal per a l’ús:
Les armes de foc reglamentàries s´utilitzaran donant compliment als principis bàsics d´actuació com
estableix l´ article 5 de la llei 2/1986 del 13 de març de les Forces i Cossos de Seguretat i l´article 10 de
la llei 16/1991 del 10 de juliol de les Policies Locals de Catalunya.
4.1.3 Normes generals d’utilització de les armes de foc:
Els membres de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant han de seguir les següents
normes generals en la utilització de les armes de foc:
Davant l'existència de dubtes raonables respecte a la gravetat del delicte, la identitat del delinqüent o el
perill potencial, no s'haurà de disparar mai.
Han de respectar escrupolosament les normes sobre la manipulació amb seguretat de les armes
de foc.
Actuaran en l'exercici de llurs funcions, amb la decisió necessària i sense retard, quan d'això en
depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable i han de regir-se, en fer-ho, pels principis de
congruència, d'oportunitat i de proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast.
Els membres de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant han d'utilitzar les armes de foc
només davant d'un risc racionalment greu per a la vida o la integritat física d'ells mateixos o de terceres
persones i en les circumstàncies que puguin comportar un risc greu per a la seguretat ciutadana,
d'acord amb els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat i sempre que:
-El risc o l'agressió siguin tan intensos i violents que posin en perill la vida o la integritat física de
les persones agredides.
-El policia consideri necessari l'ús de l'arma de foc per impedir o repel·lir l'agressió, sense poder
utilitzar altres mitjans al seu abast. Els policies locals, abans d'usar l'arma de foc i si les
circumstàncies ho permeten, avisaran a l'agressor perquè desisteixi de la seva actitud,

ACTA DEL PLE

Actualment, el cos de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant està dotat amb l’arma
següent, (sense descartar possibles canvis o adquisicions d’un altra marca o model:
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Els ajuntaments podran dotar els membres del cos citat d'una pistola semiautomàtica del calibre 9 mm
parabellum amb una longitud de canó entre 7 i 12,5 cm.

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

Tots els membres dels cossos de policia local de Catalunya hauran de ser dotats d'una arma
reglamentària de foc curta per a l'exercici de les seves funcions. Tant les armes de foc com la seva
munició són propietat dels ajuntaments respectius.
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advertint-lo que es troba davant d'un agent de l'autoritat si es que pogués existir algun dubte
sobre aquest extrem.
-Si malgrat això, l'agressor continua o incrementa l'atac amb qualsevol mitjà físic el
suficientment perillós com per comprometre la integritat física o la vida del policia, de terceres
persones, es procurarà disparar sobre parts no vitals d'aquell, sempre tenint en compte el
principi que l'ús de l' arma de foc ha de causar la menor lesió possible a la persona contra la
que s'ha disparat.
Quan la situació faci que l' ús de les armes de foc sigui inevitable:
- Respectaran i protegiran al màxim la vida humana.
- Actuaran amb moderació i proporció a la gravetat del delicte.
-Disminuiran al mínim les lesions o els danys.

4.1.5 Supòsits en què no s’han d’utilitzar les armes de foc:
Les armes de foc no es poden treure de la funda o exhibir amb finalitats exclusivament intimidatòries.
S'ha de tenir en compte que, en cas que l'exhibició de l'arma no resulti eficaç com a mitjà intimidatori, el
següent pas hauria de ser disparar-la. Tota exhibició de l'arma de foc per part dels policies ha de fer-se
quan es donen les circumstàncies per ser utilitzades i disparades, si fos necessari.
Tret de casos molt justificats i excepcionals, sempre vinculats amb un risc greu per a la
integritat o la vida del propi funcionari policial o de terceres persones, no s'efectuaran trets a
l'aire o al terra amb finalitat intimidatòria o per fer desistir a un presumpte delinqüent de la
seva actitud, ja que l'objectiu perseguit al realitzar aquest tipus de conducta pot portar
associades unes conseqüències no desitjades (rebots de projectils amb trajectòries
imprevisibles) i amb uns resultats més greus que el benefici que es podria obtenir amb l'acció.
Si, malgrat tot, s'han d'efectuar trets amb finalitat intimidatòria, sempre que sigui possible s'ha de
disparar sobre una superfície que absorbeixi l'energia del projectil i no produeixi cap rebot.
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Es pot utilitzar l'arma de foc en els següents casos:
-En cas d'atac armat i imminent contra la vida i la integritat física del policia o altres persones.
-Quan un presumpte delinqüent ofereixi resistència armada, posant en perill la pròpia vida del
policia o la d'altres persones i no pugui reduir-se ni detenir-se fent servir mesures menys
extremes.
-En defensa pròpia o d'altres persones, quan hi hagi un perill imminent de mort o de lesions
greus.
-Per refusar un atac amb armes de foc imminent i violent contra les persones, els edificis i les
instal·lacions que estiguin sota custòdia o la vigilància dels quals s'encarrega la policia local
-Per evitar la utilització d'explosius, armes de focs o altres objectes perillosos que amenacin la
vida i la integritat física de les persones.
-Es preveu l'ús d'armes de foc contra animals perillosos, malferits i/o agonitzants quan
representin un perill directe o indirecte per a les persones, sempre i quan no sigui factible que,
en un temps prudencial i sense que es comprometi la seguretat ni s'allarguin els patiments o
l'agonia de l'animal, un professional especialitzat pugui fer-se'n càrrec (veterinaris, agents
forestals, etc.) o bé que per les circumstàncies del lloc i del moment sigui l'única opció viable
(perill imminent d'atac a persones o altres animals, perill per a la circulació de vehicles,
perllongament innecessari del patiment de l'animal...).

ACTA DEL PLE

Quan un membre de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant hagi d'utilitzar l'arma de foc en
una actuació en l'exercici de les seves funcions, un cop hagi valorat que aquest és l'únic recurs útil que
li queda, sense poder usar altres mesures menys extremes, abans d'usar l'arma de foc s'identificarà
com a policia i donarà una clara advertència de la seva intenció d'usar l'arma de foc amb temps
suficient perquè pugui ser tinguda en compte, llevat que el fet de fer aquesta advertència posés en perill
als funcionaris, es produís un risc de mort o danys greus a d'altres persones o resultés inadequat o
inútil donades les circumstàncies del cas concret.
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4.1.4 Supòsits en què es poden utilitzar les armes de foc:
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En el cas de fugida a peu o bé en un vehicle d'un presumpte delinqüent, mai s'ha d'utilitzar l'arma de
foc, si aquest, en la seva fugida, no posa en perill la vida ni la integritat física del policia o d'altres
persones.
Tret dels casos en què estigui especialment justificat, no s'han de disparar trets a les rodes dels
vehicles en marxa per aturar-los. Hi ha d'haver una situació de perill imminent de mort o de lesions
greus, i s'ha de valorar que l'acció no produeixi un mal superior al que es vol evitar.
No s'utilitzaran les armes de foc en els casos en què a prop hi hagi grups de persones no involucrades,
per l'alta probabilitat de posar en perill a aquestes persones.
4.1.6 Procediment a seguir quan s'ha utilitzat l'arma de foc:
S'entén que els membres de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant fan ús de l'arma de
foc en una actuació policial tant si l'exhibeixen apuntant i/o intimidant a alguna persona com si acaben
executant l'acció física de prémer el disparador.

Posarà el fet immediatament en coneixement del responsable de servei, i aquest al seu superior
immediat.
Realitzarà al més aviat possible, i sempre abans de finalitzar el servei diari, un informe
explicatiu de l'actuació.
b) Quan el policia hagi efectuat trets sense haver ferit a cap persona:
Posarà el fet immediatament en coneixement del seu superior jeràrquic i aquest al cap del cos.
Realitzarà al més aviat possible, i sempre abans de finalitzar el servei diari, un informe
explicatiu de l'actuació i de la motivació que l'ha dut a efectuar un o més trets. En el cas que no
es trobi en òptimes condicions per redactar l’informe ell mateix, facilitarà la informació
necessària per tal que ho pugui fer el seu responsable de servei. Si el policia ha realitzat
l'actuació estant fora de servei, realitzarà l’informe
tan aviat com li sigui possible.
c) Quan el policia hagi efectuat trets i hagi produït ferides o la mort a alguna persona, i sens perjudici de
la incoació de les diligències policials corresponents:
El policia:
1- Posarà el fet immediatament en coneixement del responsable de servei, i aquest ho
comunicarà al seu superior immediat, i aquest al cap del Cos.
2- Se li requerirà l'arma i la munició per tal de ser lliurada al seu responsable de servei o al
superior immediat o al cap del cos, en custòdia per a la investigació policial.
3- Realitzarà al més aviat possible, i sempre abans de finalitzar el servei diari, un informe
explicatiu de l'actuació, incloent la motivació del tret o trets efectuats. En el cas que no es trobi
en òptimes condicions per redactar l’informe ell mateix, facilitarà la informació necessària per tal
que ho pugui fer el seu responsable de servei.

Codi Validació: 443TPP46M5FADZLRACJL2AT4T | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 56

a) Quan l'agent hagi desenfundat l'arma de foc, apuntant i/o intimidant a algú, però no hagi realitzat cap
tret:

ACTA DEL PLE

Els membres de la Policia Local, davant els supòsits d'utilització de l'arma de foc, seguiran el següent
procediment:
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Malgrat això, no s'han de comunicar aquells casos en què el policia ha alliberat del sistema de retenció
o si ha extret l'arma de foc de la seva funda per precaució davant d'un perill imminent o inconcret però
no ha efectuat cap tret, ni intimidat i/o apuntat a ningú.
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4- Finalitzarà el servei operatiu per tal que pugui rebre, si s’escau, el suport psicològic adient.
5- Podrà sol·licitar una intervenció preventiva o de seguiment psicològic per ser assistit per
afectació o trastorn traumàtic posterior a una intervenció, així com a sessions de desactivació o
destraumatització posterior a incidents crítics, mitjançant la Mútua de Treball.
6- El Cap del cos donarà avis al Cos de Mossos d’Esquadra, perquè es desplacin al lloc agents
de les unitats d’investigació i unitat de policia científica, per tal de realitzar la inspecció ocular i
investigació adient.
7- El Cap del cos comunicarà la recollida de l'arma de dotació i l' arma particular, si és que en
disposa i està guiada amb la llicència professional. L’arma utilitzada i la munició que té en
custòdia es lliurarà a la unitat de policia científica, per al seu estudi i valoració per a la
investigació. Així mateix comunicarà el fet a la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil.
d) Quan el policia vagi a efectuar o hagi efectuat trets contra animals:

4.1.7 Normes bàsiques de seguretat en la manipulació d’armes de foc a les dependències
policials:
Els membres de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en la manipulació de les seves
armes de foc a les dependències policials, han de seguir escrupolosament les normes de seguretat
generals de
manipulació de les armes de foc, i les especifiques de manipulació de les armes de foc dins de les
dependències policials, que són les següents:
-Tota manipulació de les armes de foc a les dependències policials està prohibida a excepció
d'aquelles que es realitzin a les zones de seguretat habilitades a tal efecte.
-Quan es faci una manipulació a aquestes zones de seguretat, es realitzarà sota les normes de
seguretat generals relatives a la manipulació de les d'armes de foc.
-A les zones de seguretat les manipulacions es faran de forma individual i en cap cas es
compartirà l'espai habilitat amb més persones.
-Per tal de manipular les armes de foc, és obligatori posar primer l'arma en seguretat i
procedir de la forma habitual, és a dir:
1- Col·locar els fiadors manuals de l'arma (si en disposa) en posició de seguretat.
2- Treure la font d'alimentació (carregador, cartutxos).
3- Moure la corredora fins a la seva posició més endarrerida, bloquejar-la amb la peça
de retinguda i comprovar que la recambra i el canó estiguin buits, sense cartutxos o
elements estranys.
Una vegada fetes aquestes comprovacions, i només en aquest moment, es podran realitzar les
manipulacions necessàries i imprescindibles, sempre a les zones fredes, i efectuar-les amb
l'arma en un angle de 45 graus en relació amb el mòdul blindat. Aquestes zones fredes són un
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Un cop finalitzada l'actuació, el policia posarà el fet immediatament en coneixement de la sala
de comandament i del responsable de servei.
Realitzarà, un cop finalitzi el servei diari, un informe explicatiu de l'actuació. El responsable de
servei posarà el fet en coneixement immediat al seu superior immediat, i aquest al Cap del Cos.

ACTA DEL PLE

El responsable de servei, un cop valorada la situació i davant la urgència del fet que no
possibiliti l'arribada en un temps prudencial de personal especialitzat, amb armament anestèsic,
autoritzarà l'actuació amb l' arma de foc del policia o amb una altra arma i calibre més adequat
a la situació.
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Si és que no hi ha un perill immediat per a la seguretat del policia o d'altres persones o per a la
seguretat ciutadana en general, comunicarà quina és la situació al responsable de servei.
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mòdul blindat de seguretat per a la manipulació d'armes, per permetre les operacions habituals
(muntatge, "desamartellament" i posterior desmuntatge) d'una manera segura. Aquest mòdul de
seguretat està construït amb un material que assegura el seu blindatge per a municions de 9
mm Parabellum. El sistema evita els rebots dels projectils en el cas que, accidentalment, se'n
dispari algun. Els agents han de seguir les instruccions específiques de manipulació d'armes a
les zones fredes.
- Els agents hauran d’entrar d’un en un a l’armer per fer cap tipus de manipulació de l’arma o a
l’entrada i sortida del seu torn de treball.
-Els agents hauran de deixar la serva arma de servei, o la personal si és el cas i la deixa a
l’armer de prefectura, sempre en seguretat (tal i com s’explica en altre punt) sempre dins del
seu armer.

4.2.1 Descripció:
La defensa o bastó policial no està regulada específicament al Reglament d’armes, però es pot
considerar inclosa en els supòsits de l’article 5.1 c. Els membres del cos de la Policia Local de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant disposen d’una defensa o bastó policial com a dotació general.
Aquesta defensa pot ser de quatre tipus diferents:
- Defenses policials semirígides fabricades amb elastòmer o pell, de 50 a 60 centímetres de llargada. La
defensa policial s’ha d’utilitzar per:
- Guardar la distància de seguretat
- Realitzar una reducció, projecció, premsa o luxació
- Aturar cops
- Autoprotecció
- Controlar i/o conduir una persona, aplicant un control de luxació.
- Actuacions relatives al restabliment de l’ordre públic.
4.2.2 Utilització:
Les defenses policials es poden utilitzar com a element de contenció i/o immobilització, o com a arma
de defensa. En aquests darrers casos, la utilització del bastó policial ha de limitar-se a un o dos cops,
curts i secs. Els cops s’han de donar amb la defensa en paral·lel al terra i en parts muscularment
protegides del tren inferior del cos. Davant d'una agressió amb arma blanca o objecte contundent, es
buscarà l’articulació del membre del cos que subjecta l’arma. En cap cas, s’ha de fer servir de dalt a
baix ni sobre zones vitals del cos humà, com ara el cap.
La utilització del bastó policial es veu emmarcada en situacions de percepció de risc a partir de nivell
mig, en les que els agents de policia hauran de fer ús de la força contra les persones davant d’una
actitud hostil que pot convertir-se en una agressió als agents o a terceres persones.

ACTA DEL PLE

4.2 Defensa o bastó policial
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-Els agents que de servei portin l’arma sense cartutx a la recambra i per motius de servei
haguin de muntar l’arma, mai muntaran l’arma dintre del cotxe policial ni a l’esquena del seu
binomi, ho farà fora del vehicle i mantenint totes les mesures de seguretat en la manipulació de
l’ús d’armes de foc.
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- Els agents hauran de deixar sempre la seva arma de servei al seu armer facilitat per el Cap
del cos i en seguretat, en cap cas es podrà deixar o emportar a casa sense autorització del Cap
del cos i del senyor Alcalde.

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

4.3 Defensa o bastó extensible
4.3.1 Descripció:
Les defenses o bastons policials extensibles no estan específicament regulats pel Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’armes, que només fa esment a les
defenses elèctriques, de goma, tonfes o similars, com a armes de tinença i ús prohibides als particulars
però permeses als funcionaris especialment habilitats, d'acord amb el que disposin les normes
respectives. En aquest sentit, doncs, s’ha de considerar el bastó extensible com una arma equiparable
a les descrites a l’article 5.1 c) del Reglament d’armes, d'ús reservat als policies.
Les característiques d’aquests bastons extensibles els fan adients com a dotació del cos de la Policia
Local i a determinades unitats policials, ja que plegats tenen una mida que permet portar-los amb molta
més facilitat.
4.3.2 Utilització:

4.4 Esprais de defensa personal
4.4.1 Descripció:
Els esprais de defensa personal són armes descrites en el Reglament d’armes com a armes prohibides
en general als particulars, amb l’excepció dels funcionaris especialment habilitats (art. 5.1, apartat b, del
Reglament).
Aquests esprais no immobilitzen, sinó que redueixen parcialment les capacitats de reacció efectiva de la
persona, permetent l’actuació del funcionari del cos de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant en la reducció d’una persona amb conducta agressiva. Els funcionaris que utilitzin aquestes
armes han de tenir la formació adequada i conèixer-ne les principals característiques: naturalesa i
composició, efectes, durada d’aquests i presentació (en gas, líquid o en gel). Així mateix, els funcionaris
actuants han de tenir en compte les instruccions per a la correcta aplicació del producte. S’ha de tenir
cura de no usar-se en espais interiors, ni prémer el polsador del dispositiu més temps del necessari per
a obtenir l’efecte desitjat.”
4.4.2 Utilització:
Únicament cal utilitzar aquestes armes en situacions de percepció de risc a partir de nivell mig, en les
que els funcionaris del cos de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant hauran de fer ús de
la força contra les persones per a què deposin l’actitud agressiva. El subministrament d’aquesta arma
comportarà la formació per a la seva correcta utilització per part dels funcionaris policials.
4.5 Manilles metàl·liques o semi metàl·liques
4.5.1 Descripció:
Les manilles metàl·liques són eines d’ús policial utilitzades per a immobilitzar persones. El seu ús és
general i ordinari al cos de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i constitueixen material
de dotació de tots els membres.
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El subministrament d'aquesta arma comportarà la formació per a la seva correcta utilització per part
dels funcionaris policials, i en cas de no trobar-se inclòs al curs de formació bàsica de l’institut de
Seguretat Pública de Catalunya, l’ajuntament proporcionarà la formació específica als membres del cos
de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant mitjançant formadors, organismes o institucions
reglades.

ACTA DEL PLE

El seu ús seguirà els criteris genèrics fixats per la defensa policial rígida o semirígida, tenint en compte
les especificitats pròpies de cada arma.
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La utilització d’aquestes armes es veu emmarcada en situacions de percepció de risc a partir de nivell
mig, en les que els funcionaris del cos de la Policia Local han de fer ús de la força contra les persones.
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Hi ha diferents tipus de manilles, les metàl·liques i semi metàl·liques , que poden ser de cadena o de
frontissa. Constitueixen el material de dotació actual dels agents de a Policia Local de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
4.5.2 Utilització:
Aquestes eines han de ser utilitzades en qualsevol situació de risc en la què calgui immobilitzar a
persones detingudes.
4.6 Brides
4.6.1 Descripció:
Les brides són eines d’ús policial utilitzades per a immobilitzar persones. Les brides poden estar
compostes de polímer (Tri-fold), de corda o bé de plàstic.
4.6.2 Utilització:

4.7.1 Descripció:
Les cintes de contenció física són eines d'ús policial, elaborades amb un teixit resistent i una base amb
veta adherent (tipus Velcro ), destinades a limitar la mobilitat de les persones detingudes a través de, la
subjecció puntual de les extremitats. La seva finalitat és evitar possibles autolesions o agressions a
terceres persones.
4.7.2 Utilització:
Les cintes de contenció física poden ser usades, en combinació amb les manilles metàl·liques, en
casos excepcionals: durant la pràctica material de la detenció al carrer, quan la persona detinguda hi
oposa una forta resistència o quan, dins el vehicle policial, hi hagi el risc que, amb la mobilitat no
reduïda de les extremitats inferiors, pugui autolesionar-se, lesionar als agents, intentar fugides o causar
danys a l'entorn durant el trasllat.
Si s'efectua un trasllat d'una persona detinguda amb cintes de contenció física, aquest s'ha de
qualificar d'urgent.
Les cintes de contenció física podran ser usades, en casos excepcionals, durant l'estada de la persona
detinguda a les dependències policials i, si escau, en combinació amb el casc específic per a la
protecció del cap.
La contenció amb cintes d'una persona detinguda durant l'estada a les dependències policials, que
presenti una fase de gran excitació o agressivitat, ha de ser una pràctica extraordinària que serà
ordenada i supervisada per la persona responsable del servei, i que només té per finalitat evitar que la
persona detinguda es pugui auto lesionar o causar danys a terceres persones.
L'aplicació d'aquesta mesura de contenció en una persona detinguda no pot durar més de 30 minuts.
Si transcorreguts els 30 minuts, l'episodi d'excitació o agressivitat no remet, el comandament o el
responsable requerirà immediatament la presència de personal sanitari.
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4.7 Cintes de contenció física:

ACTA DEL PLE

També es recomanable en aquells serveis que s’efectuïn de paisà on la indumentària faci difícil
camuflar les manilles metàl·liques
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Aquestes eines han de ser utilitzades en qualsevol situació de risc en la què calgui immobilitzar a
persones detingudes. La seva utilització es recomana quan es pugui donar la possibilitat d'un nombre
elevat de detencions, o les característiques físiques de la persona detinguda o requereix.

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

5. Dron
5.1 Descripció:
El Dron es un vehicle aeri que vola sense tripulació i el seu vol està controlat per control remot per un
pilot des del terra.
5.2 Utilització:
La Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant té agents formats com a pilots de drons que seran
els que pilotaran el dron en situacions en que es necessiti la seva utilització.
Els diferents aspectes d’utilització del dron per part dels pilots estan marcades en el protocol d’ús
exclusiu del dron.
El dron restara dintre de l’armer per tal d’estar en un lloc segur i controlat en tot moment.

Les actuacions policials que hagin requerit la utilització de defenses elèctriques o esprais de defensa
personal, o bé les que, utilitzant la resta d’armes o eines previstes en aquest reglament, hagin pogut
causar lesions o danys s’hauran de comunicar per la via jeràrquica mitjançant el document que
correspongui.
L’ incompliment d'aquest reglament pot donar lloc a les responsabilitats disciplinaries previstes al Títol
sisè de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de les Policies Locals.
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.
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El comandament policial directe, ha de realitzar les comprovacions corresponents per a verificar el
compliment de les previsions d'aquest reglament.
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En el cas que el cos de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant precisi disposar, per dur a
terme les seves funcions per fer complir la llei i en defensa de la seguretat ciutadana, d’altres armes i
eines d’ús policial no regulades en aquest reglament, previ informe del Cap del cos de la Policia Local
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, es sotmetrà al Ple, qui n’autoritzarà la seva utilització, mitjançant
la seva inclusió en l’objecte d'aquest reglament.

ACTA DEL PLE

6. Disposició final

2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:

3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys
que tinguin la consideració de rústics a l'efecte de l’impost sobre béns immobles. En
conseqüència, hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que
hagin de tenir la consideració d’urbans, a l'efecte de l’Impost sobre Béns Immobles,
amb independència que estiguin o no inclosos d'aquesta manera al Cadastre o al
padró d’aquell.
4. Està subjecte a l'Impost l'increment de valor que experimentin els terrenys integrats
en els béns immobles classificats com de característiques especials a l'efecte de
l'Impost sobre Béns Immobles.
5. Als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, tenen la consideració de béns
immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques
especials els que defineixen d'aquesta manera les normes reguladores del Cadastre
Immobiliari.
Article 2n.- Actes no subjectes
No estan subjectes a aquest Impost:
1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i transmissions
que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o
divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris
efectuada com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda
sobre un immoble de naturalesa indivisible.
4. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a
favor dels seus socis cooperativistes.
1
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Negoci jurídic "mortis causa".
Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa.
Expropiació forçosa.
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ACTA DEL PLE

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 12/01/2022
HASH: ce2c1c64fb5b24fe5f4b48e4dcf82ccd

ORDENANÇA FISCAL núm. 18
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
Article 1r.- Fet imposable
1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut
municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que
experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de
la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de
qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats al llarg
d’un període màxim de 20 anys.

5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en
proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 del Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015,
de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les parcel•les adjudicades a un
propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel
mateix, l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost.

9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de
crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats
immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes
relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i
promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament
i venda dels actius immobiliaris del sector financer.
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la
disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i
resolució d'entitats de crèdit.
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats
participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del
capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment
immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats
constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius
bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de
14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
2

63GNWQF5T9NGYKNHYQY49ZCTS
| Verificació:
https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Codi Validació: 443TPP46M5FADZLRACJL2AT4T
| Verificació:
https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
2 de
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43
de15
56

8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de
transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a favor
d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària.

ACTA DEL PLE

7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les
quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys
que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l'Impost sobre societats, quan no estiguin integrats en una branca
d'activitat.
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6. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret
real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser
constituït.

13. Les aportacions o transmissions de béns mobles realitzades entre els citats fons
d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del
Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10
de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

Per constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o
d’adquisició del terreny es prendrà en cada cas el més gran dels valors següents: el
que consti en el títol que documenti l’operació o el comprovat, en el seu cas, per
l’Administració tributària, sense que s’hi puguin computar les despeses o tributs que
gravin aquestes operacions.
Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en què hi hagi sòl i construcció, es
prendrà com a valor del sòl a aquests efectes el que resulti d’aplicar la proporció que
representi, en la data de meritació de l’impost, el valor cadastral del terreny respecte
del valor cadastral total. Aquesta proporció s’aplicarà tant al valor de transmissió com,
en el seu cas, al d’adquisició.
Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu s’aplicaran les regles del paràgraf
anteriors prenent, en seu cas, pel primer dels dos valors a comparar assenyalats
anteriorment, el declarat en l’Impost sobre Successions i Donacions.
En la posterior transmissió dels immobles als quals es refereix aquest apartat, per al
còmput del nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de
valor dels terrenys, no es tindrà en compte el període anterior a la seva adquisició. Allò
disposat en aquest paràgraf no serà d’aplicació en els supòsits d’aportacions o
transmissions de béns immobles que resultin no subjectes en virtut d’allò disposat en
els altres apartats d’aquest article.
Article 3r.- Subjectes passius.
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
3
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El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que
documentin la transmissió i l’adquisició.

ACTA DEL PLE

15. Les transmissions oneroses de terrenys, respecte de les quals el subjecte passiu
acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors d’aquells
terrenys en les dates de transmissió i adquisició.
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14. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei
10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol,
sobre societats anònimes esportives. En la posterior transmissió dels terrenys
esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest
l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les
operacions citades en els apartats anteriors

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat
a que es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a
favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat
a que es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que transmeti el terreny, o
que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o
l’entitat a que es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el
terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el
contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
general tributària i a l’Ordenança general.
Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la
dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per
a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix,
contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional,
realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
3. Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es
manifestin com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que
concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució hipotecària
notarial o judicial.
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol
altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la
transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la
totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant,
si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació
tributària corresponent.

4
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.

ACTA DEL PLE

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.
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Article 4t.- Successors i responsables

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als
dos anys.
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006,
de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de
modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre societats, sobre la renda de no
residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la
parella de fet legalment inscrita.
4. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan
l’obligació de satisfer-lo recaigui sobre les persones o entitats següents:

No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets
reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà
efectuar en el termini previst a l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el
supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural previst al paràgraf
anterior.
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació
de la declaració censal a la corresponent Administració tributària.
c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat
per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
d) Els titulars de concessions administratives reversibles respecte als terrenys que
hi estiguin afectes.
e) La Creu Roja Espanyola.
f) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l’exempció en
tractats o convenis internacionals.
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat
5
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Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a
l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002,
mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural en
què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost.
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b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que
compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per
Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.

ACTA DEL PLE

a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals
pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat
Autònoma i de dites entitats locals.

com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural,
segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o
en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus
propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
Per gaudir d'aquesta exempció cal reunir els següents requisits:

-

-

Acreditació que el bé immoble es troba dintre del perímetre delimitat com a
Conjunt històric i artístic, o que ha estat declarat individualment d'interès
cultural.
Llicència municipal d’autorització de les obres.
Certificat expedit per la direcció de les obres, en el que es posa de manifest
que l'actuació consisteix en la realització d'obres de conservació, millora o
rehabilitació, així com el cost d'execució de les mateixes.

Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts
històrics, que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de comptar
amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar catalogats, d’acord
amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes que
preveu la normativa de patrimoni històric i cultural.
2. Es concedirà una bonificació del
95%
per cent en aquelles transmissions de
béns o de la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitadors del
domini que es donin les següent condicions conjuntament:
a)
b)
c)
d)

Que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort.
Que els beneficiaris de la transmissió o constitució siguin descendents,
adoptats, cònjuge, ascendents o adoptants,
Que l’immoble sigui el domicili fiscal del subjecte passiu.
Que l'immoble, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o
parcialment cedit a tercers.

Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:
a) Certificat de defunció.
b) Document públic d’acceptació d’herència
c) Darrer rebut de l’IBI i de les factures corresponents a subministraments d’aigua
i llum de l’immoble, acompanyats tots dels respectius justificants de pagament,
amb identificació expressa de la persona que ha realitzat el mateix.
6
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Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:
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-

Les obres de conservació, millora o rehabilitació s'han de realitzar durant el
període de generació del tribut, després de l’obtenció de la corresponent
llicència municipal i de conformitat amb les normes reguladores del règim de
protecció d’aquesta classe de béns.
El cost de les obres ha de representar com a mínim el 10 per 100 del valor
cadastral de l'immoble.
Si s'ha rebut qualsevol mena de subvenció o ajuts destinats a finançar encara
que parcialment el cost de les obres, l'import d'aquests ajuts minora el cost de
les obres als efectes de la determinació del percentatge de l'apartat anterior.
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-

Per tal de gaudir d’aquesta bonificació, els subjectes passius hauran de presentar la
declaració dintre del termini legalment establert, el qual es actualment de 6 mesos,
prorrogables fins a 1 any a sol·licitud del subjecte passiu, des de que es produeixi la
meritació del tribut.
Article 7è.- Base imposable
La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de la meritació i experimentat
al llarg d'un període màxim de vint anys
A) Determinació del valor del terreny

2. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per
determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny
proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les
normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i, en particular, dels preceptes següents:
A) Usdefruit
1. El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a
raó del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per
cent.
2. En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del
valor total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura
que l'edat augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més,
amb el límit mínim del 10 per cent del valor total.
7
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Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la meritació
de l’impost o estigui integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui
fixat valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca
realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves
característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost sobre Béns
Immobles conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà
practicar la liquidació quan aquell valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al
moment de l’acreditació.
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No obstant això, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar
provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la
liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments
de valoració col·lectiva que s’instrueixin, referit al moment de la meritació. Quan
aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals,
aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin,
establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat.

ACTA DEL PLE

1. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu
valor, al temps de la meritació d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquell moment
als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.

3. Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini
superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment
una transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.
B) Ús i estatge
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent
del valor del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la
valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
C) Nua propietat
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor
de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny.

En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal
d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament
vigent.
4. En els supòsits d'expropiació forçosa, el valor de referència serà la part del preu
just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a
l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.
5. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries del dret
civil de Catalunya, cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que
l'adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar
l'impost pel domini ple.
6. Com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, i
a efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, s'aplicarà als nous
valors cadastrals dels terrenys el percentatge de reducció del 30%.
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els quals els valors cadastrals
resultants de la modificació a què es refereix el paràgraf anterior siguin inferiors als
vigents fins aleshores.
8
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3. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o
un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un
dret real de superfície, el valor de referència serà la part del valor cadastral que resulti
del mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que
resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes
per construir en el sòl o el subsol i la totalitat de superfície o volum edificats un cop
construïdes aquestes plantes.
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Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor
que les parts haguessin pactat en constituir-los, si fos igual o major que aquell resulti
de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos
menor. En cap cas el valor així imputat no ha de ser superior al que tinguin determinat
en el moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre Béns Immobles.

ACTA DEL PLE

D) Altres drets reals

El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny
abans del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.
B) Càlcul de la base imposable.

Inferior a 1 any

0,14

1 any

0,13

2 anys

0,15

3 anys

0,16

4 anys

0,17

5 anys

0,17

6 anys

0,16

7 anys

0,12

8 anys

0,10

9 anys

0,09

10 anys

0,08

11 anys

0,08

12 anys

0,08

13 anys

0,08

14 anys

0,10

15 anys

0,12

16 anys

0,16

17 anys

0,20

18 anys

0,26

19 anys

0,36

Igual o superior a 20 anys

0,45

Atès que els coeficients màxims s’actualitzen anualment mitjançant norma de rang
legal, si algun dels coeficients aprovats en aquesta ordenança resulta superior al nou
coeficient màxim legal, serà d’aplicació directa el coeficient legal màxim, fins l’entrada
en vigor de la modificació de l’ordenança en què es fixi un nou coeficient .
9
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Coeficient
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Període de generació

ACTA DEL PLE

1. La base imposable es calcularà aplicant sobre el valor del terreny en el moment de
la meritació, determinat d’acord amb allò establert en l’apartat A) anterior, el coeficient
que correspongui segons el període de generació de l’increment de valor:

2. Quan, a instància del subjecte passiu, es constati que, seguint les regles de
valoració establertes a l’article 104.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals, l’import de l’increment de valor és inferior a l’import de la base
imposable determinada d’acord amb el mètode de l’apartat 1, es prendrà com a base
imposable l’import d’aquell increment de valor.
Article 8è.- Tipus de gravamen, quota tributària, bonificacions.
La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el següent tipus de gravamen :
1. Tipus de gravamen únic del 30%
2. La quota tributària no pot ser superior a l'increment patrimonial realment obtingut pel
subjecte passiu.
Article 9è.- Període de generació i meritació

2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor
que grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets
transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la
constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini
sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les
fraccions d'any. En el cas que el període de generació sigui inferior a un any, es
prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complets, és a
dir, sense tenir en compte les fraccions de mes.
3.Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la
transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i,
quan es tracti de documents privats, la de la seva presentació davant l'Ajuntament.
b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant.
c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret
d'adjudicació que hagi esdevingut ferm.
d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta de pagament i ocupació.
e) En el supòsits de no subjecció, tret que per llei es disposi una altra cosa, per al
càlcul del període de generació de l’increment de valor posat de manifest en una
posterior transmissió del terreny, es prendrà com a data d’adquisició, als efectes d’allò
disposat en el paràgraf anterior, aquella en què es va produir l’anterior meritació de
l’impost.
10
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b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini,
en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.

ACTA DEL PLE

a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per
causa de mort, en la data de la transmissió.

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

1.L'impost es merita:

Article 10è.- Nul·litat de la transmissió

Article 11. Règim de gestió
La gestió, la liquidació, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària i les actuacions d’inspecció, són competència de l'Ajuntament, i abasten les
funcions de reconeixement i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les
liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels
documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts,
resolució de recursos que s'interposen contra aquests actes, comprovació de les
situacions de manca de declaració i actuacions per l’assistència i informació al
contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat, sense perjudici dels
acords de delegació de competències o col·laboració que s'han pogut realitzar a favor
de la Diputació de Tarragona, en aquest cas s’estarà al contingut dels esmentats
acords.
Article 12è. Règim de declaració
1. Els subjectes passius estan obligats a presentar davant l’Ajuntament declaració
tributària, a la que s’ha d’adjuntar la següent documentació:
a)
b)

11

Transmissions de la propietat entre vius. El document públic o privat acreditatiu
de la transmissió de la propietat.
Transmissions de la propietat per causa de mort. El document públic
d’acceptació d’herència.
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2. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva
qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos
suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos
resolutòria, l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la
devolució oportuna, segons la regla de l'apartat primer.

ACTA DEL PLE

Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no
s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a
tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i
l’assentiment a la demanda.

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha
tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de
la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre
aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que
aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució
en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que
existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les
devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que
l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es
declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi
haurà lloc per a cap devolució.

c)

Constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini. El
document públic o privat acreditatiu de la constitució o transmissió d'aquests
drets.

2. La declaració esmentada a l’apartat anterior s’haurà de presentar en els següents
terminis, a comptar des de la data en la qual es produeix el meritament de l’impost:

a) A les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, sempre que s’ha produït per
negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o transmet el
dret real de que es tracta.
b) A les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitatius del domini a títol onerós, l’adquirent o la persona a
favor de la qual es constitueix o transmet el dret real de que es tracta.
c) Els Notaris que dins de la primera quinzena de cada trimestre estan obligats a
trametre una relació o índex comprensiu de tots els documents per ells
autoritzats en el trimestre anterior, en els que es contenen fets, actes o
negocis jurídics que posen de manifest la realització del fet imposable d’aquest
impost, amb excepció dels actes d’última voluntat. També estan obligats a
trametre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats,
comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els han estat
presentats per coneixement o legitimació de signatures. Tot l’anterior s’entén
sense perjudici del deure general de col·laboració establert a la Llei general
tributària.
d) La informació obtinguda per la pròpia Administració a conseqüència de
l'exercici de les potestats administratives.
Article 13é. Liquidacions Tributàries.
1. L'Ajuntament practica liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells actes o
contractes que posen de manifest la realització del fet imposable.
2. Les liquidacions es notifiquen de conformitat amb l’article 102 de la Llei general
tributària i s'atorga el període de pagament de l'article 62.2 de la mateixa Llei.

12
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A més dels obligats a declarar recollits en l'apartat 1 d'aquest article,
l'Administració gestora del tribut pot realitzar liquidacions en atenció a la
informació facilitada per aquells que, d’acord amb el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, estan obligats a subministrar-la, com són els següents:

ACTA DEL PLE

3.

Quan es tracta d’actes entre vius, el termini és de trenta dies hàbils.
Quan es tracta d’actes per causa de mort, el termini és de sis mesos. No
obstant aquest termini es pot prorrogar fins a un any, sempre que el subjecte
passiu, amb anterioritat a la finalització del termini inicial, sol·liciti aquesta
pròrroga.
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a)
b)

3. Contra l'esmentada notificació es pot interposar el recurs de reposició regulat a
l'article 14 del Text refós de la Llei d'hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Article 14è.- Col·laboració social
1. Els gestors administratius que hagin subscrit el corresponent conveni de
col·laboració, podran actuar com a col·laboradors socials de l'ajuntament, a l'empara
del que preveu l'article 92 de la Llei general tributària.
2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:
a) Assistència en la realització de declaracions.
b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres
documents tributaris.





El recàrrec serà un percentatge igual a l'1 per cent més un altre 1 per cent
addicional per cada mes complet de retard amb que es presenti la declaració o
l'autoliquidació respecte al termini establert per a la presentació. En aquests
supòsits s'exclouen l'interès de demora i les sancions.
Recàrrec del 15 per cent quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al
venciment del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els
interessos de demora pel període transcorregut des del dia següent al termini
dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la
presentació fins al moment en que es practiqui l'autoliquidació.
L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi
l'ingrés total de l'import restant del recàrrec i del total del deute de
l'autoliquidació extemporània o de la liquidació practicada per l'Administració
derivada de la declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el
termini de l'article 62.2 de la Llei general tributària.

2. La manca d'ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute
tributari que resultaria de l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una infracció
tributària tipificada a l'article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i
sancionarà segons disposa l'esmentat article.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquest impost
constitueix una infracció tributària tipificada a l'article 192 de la Llei general tributària,
que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article.
4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que haguessin deixat
d’ingressar-se. No obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan
el subjecte infractor manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que
se li formuli.
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ACTA DEL PLE

1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració s’efectuen un cop transcorregut el
termini previst a l'article 11.7 d'aquesta Ordenança, sense requeriment previ de
l'Ajuntament, s'aplicaran els recàrrecs següents:

Número: 2022-0001 Data: 01/04/2022

Article 15è.- Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions

5. La sanció imposada es reduirà en un 40% si se’n realitza l’ingrés total dins del
període de pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs o reclamació contra
la liquidació o la sanció.
6. La resta d'infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de
gestió, inspecció i recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb
el que preveu la Llei general tributària i l'Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Article 16è.- Règim de notificació i d'ingrés
1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions
d'aquest impost, si no hi escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament
al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.

Article 16è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció o la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Tarragona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat per conèixer
puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les
liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació d'autoliquidacions
per internet, per part dels interessats i dels gestors tributaris, que actuaran en règim de
col·laboració social.
3. Els òrgans gestors de l'Organisme de Gestió Tributària comprovaran el compliment
de tots els requisits necessaris pel gaudiment dels beneficis fiscals de concessió
potestativa i caràcter pregat d'acord amb el seu esperit i finalitat i, en el supòsit que
amb la documentació aportada no es consideri suficientment acreditat el compliment
dels esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o denegació del benefici
fiscal, es demanarà informe als serveis municipals corresponents a l'objecte de
conèixer o avaluar determinades condicions o situacions respecte les quals
l'Ajuntament tingui dades rellevants o per concretar o aclarir els criteris de concessió
de l'esmentat benefici fiscal.
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4. L'ingrés s'efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a
l'article 62.2 de la Llei general tributària.
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3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’ens gestor, per un
mitjà diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda
per l’Administració.
Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent
(mentre no se n'hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general.

ACTA DEL PLE

2. Les notificacions s'han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No
obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari
portador de l declaració.

4. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de*****
que han delegat les seves facultats en la Diputació.
5. No obstant l'anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Tarragona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l'impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.

Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a 27 de gener de 2022,
començarà a regir al dia següent de la publicació de la seva aprovació definitiva al
BOPT, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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Disposició final
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

ACTA DEL PLE

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

