Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 9 de
maig de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER
LA CONSTRUCCIÓ I/O ADAPTACIÓ DE L’ACCÉS DE VEHICLES DES DE LA VIA PÚBLICA A
HABITATGES, LOCALS I ALTRES RECINTES.
Identificació de l’expedient 4298/2019
1.- Identificació de l’expedient
Assumpte: Aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per la
construcció i/o adaptació de l’accés de vehicles des de la via pública a habitatges, locals i
altres recintes.
2.- Legislació aplicable
La legislació bàsica aplicable és la següent:

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (EDL
1985/8184).
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (EDL
2003/120317).
_
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (EDL
2006/98394).
_
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (EDL 2015/166690).
_
• Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell (BOP de
Tarragona núm. 117, de 22 de maig de 2014)
• Bases d’Execució del pressupost vigent.
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3.- Consideracions jurídiques
El 15 de març de 2006, va ser publicada en el BOP de Tarragona Núm. 62, l’Ordenança
general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Catalunya. Del cos dels seu
articulat, es desprèn l’obligació que tenen tots els titulars de llicència de gual d’adaptar la
vorera per l’entrada de vehicles a les característiques tècniques previstes al seu article 27 i
als models núm. 1, núm. 2 i núm. 3 annexos a l’ordenança.
En el marc del Pla de Control Tributari Municipal, de 9 de juliol de 2014 i d’acord amb el
que disposa l’Ordenança Fiscal 2.2.3, l’Ajuntament de Calafell va iniciar procediments
administratius per regularitzar la situació tributària contra els propietaris que, sense
disposar de la preceptiva llicència de guals, estaven fent ús de l’entrada de vehicles a
través de la vorera i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.
Una de les conseqüències de les esmentades actuacions inspectores va ser la constatació
de que hi ha un gran nombre de guals que no compleixen amb l’Ordenança general de
convivència ciutadana i ús dels espais públics de Calafell, es a dir, que la vorera no està
adaptats per l’entrada de vehicles a les característiques tècniques previstes al seu article 27
i als models núm. 1, núm. 2 i núm. 3 (segons amplada de vorera) annexos a l’ordenança.
Tenint en compte que els pressupostos aproximats per l’execució d’obra per la construcció
o adaptació d’un gual pot oscil·lar entre els 500 i 800 euros (depenent el tipus de model
de gual) i que pels interessats significa un esforç econòmic important, en data 1 d’agost
de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Calafell va aprovar un modificació de l’esdentada
ordenança mitjançant la qual introduir una disposició transitòria per la que va disposar que
les interessades que, en el termini de 5 anys, sol·licitessin llicència d’obres per l’adaptació
del seu gual es podrien acollir a beneficis fiscals municipals.
Atès que, la Llei de Hisendes Locals no permet establir beneficis fiscals directes en l’ICIO,
aquest Ajuntament, per donar compliment al mandat de l’esmentada disposició
transitòria, proposa l’aprovació de les presents bases específiques mitjançant les quals es
preveu atorgar, fins el dia 1 d’agost de 2021, ajuts econòmics a les interessades, titulars
de la preceptiva llicència de guals, que portin a terme l’adaptació de la vorera.
4.- Atès el informe de serveis jurídics que consta al cos de l’expedient.
És per tot el que es proposa que la Comissió Informativa elevi al Ple per la seva aprovació,
si escau, les bases que s’adjunten a aquesta i que consten al cos de l’expedient, i ordeni
l’inicií del procediment administratiu escaient per la seva eficàcia.
El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 10 vots a
favor: 5 dels regidors del PSC, 2 dels regidors del PPC, 2 dels regidors no adscrits senyor
Josep Parera Ribell i senyor Joan Mª Triadó Juan, 1 del regidor no adscrit senyor Jesús
Benedicto Calahorra i amb 10 abstencions: 5 dels membres de CIU, 2 dels regidors d’ERC,
2 dels regidors de la CUP i 1 del regidor de C’s, adopta el següent acord:

_

1.- Aprovar les bases que s’adjunten a aquesta i que consten al cos de l’expedient i ordeni
l’inicií del procediment administratiu escaient per la seva eficàcia.

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.

