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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2012/12PLE2012/12PLE2012/12PLE2012/12    
    
A Calafell, en data 31 d' octubre de 2012, es reuneixen els membres del/de la Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICART , i amb l'assistència 
dels regidors anomenats a continuació, assistits per La secretària accidentall de la 
corporació senyora Agueda Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
ordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS: 
SRA. SANDRA SUÀREZ PLANA 
SR. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
SRA. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
SR. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
SR. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
SRA. MARIA VERGE PASCL 
SRA. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
SR. RAMON FERRE SOLÉ  
SRA. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
SRA. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
SR. ANTONIO DUART CARDÚS 
SR. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
SR. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
SR. MASSIMILIANO REVELLO 
SR. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
SR.  JOSEP PARERA RIBELL 
SR. LUIS SIEIRO BARREIRA 
SR. JUAN JOSÉ IGLESIAS SÁNCHEZ 
SRA. OLGA ELVIRA CAÑAS 
SR. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
 
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré     
    
 
I a les 09:00, el senyor president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el 
desenvolupament dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
    
    
    
1.1.1.1.    APROVACIÓ ACTA DE APROVACIÓ ACTA DE APROVACIÓ ACTA DE APROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 15 I 30 DE MARÇ I 5 I 26 D’ABRIL DE LES SESSIONS DE 15 I 30 DE MARÇ I 5 I 26 D’ABRIL DE LES SESSIONS DE 15 I 30 DE MARÇ I 5 I 26 D’ABRIL DE LES SESSIONS DE 15 I 30 DE MARÇ I 5 I 26 D’ABRIL DE 
2012201220122012    
    
Sr. Parera: Senyor Alcalde, el ple d’avui és ordinari o extraordinari. 
 
Sr. Olivella: És ordinari. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat acorda aprovar les actes de les sessions  de 15 i 30 
de març de 2012 i de 5 i 26 d’abril de 2012 
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2. 2. 2. 2. SORTEIG MEMBRES TAULES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATLAUNYA DEL 25 SORTEIG MEMBRES TAULES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATLAUNYA DEL 25 SORTEIG MEMBRES TAULES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATLAUNYA DEL 25 SORTEIG MEMBRES TAULES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATLAUNYA DEL 25 
DE NOVEMBRE DE 2012DE NOVEMBRE DE 2012DE NOVEMBRE DE 2012DE NOVEMBRE DE 2012    
  
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del dimarts 2 d’octubre de 2012, 
publica el Decret 104/2012, d’1 d’octubre, de convocatòria d’eleccions al Parlament de 
Catalunya i de la seva dissolució. 
 
De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, reguladora del 
règim electoral general, resulta necessari procedir a la designació, per sorteig públic, dels 
presidents i dels vocals que han de conformar les meses electorals corresponents, entre la 
totalitat de les persones censades en cada secció. 
 
La competència per a la celebració d'aquest sorteig correspon al Ple d'aquest Ajuntament, 
en virtut de la competència delegada al seu favor per part de la Junta Electoral de Zona, 
en el que de forma simultània s'autoritza la realització de l'esmentat sorteig mitjançant 
sistemes informàtics. 
 
És per això que es proposa al Ple de l’Ajuntament 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.----    Procedir a la celebració del sorteig públic per a la designació de Presidents i 
Vocals, titulars i suplents, que han de constituir les Meses Electorals de les eleccions al 
Parlament de Catalunya convocades mitjançant Decret 104/2012, d’1 d’octubre.  
 
SegSegSegSegon.on.on.on.----    Nomenar a les persones que s'esmenten en el càrrec de Presidents i Vocals , així 
com els seus suplents per a formar part de les Meses Electorals en les properes Eleccions al 
Parlament de Catalunya del dia 25 de novembre de 2012 (s’adjunta annex). 
 
TerTerTerTercer.cer.cer.cer.----    Trametre aquest acord a la Junta Electoral de Zona del Vendrell i notificar a tots 
els interessats. 
 
Sr. Alcalde: Hem aprofitat aquest ple, per evitar fer un ple extraordinari només per aquest 
tema. Així fem un estalvi. Farem com sempre, la senyora Secretària i una ma inocent farà 
el sorteig.  
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda:  
 
Primer.Primer.Primer.Primer.----    Procedir a la celebració del sorteig públic per a la designació de Presidents i 
Vocals, titulars i suplents, que han de constituir les Meses Electorals de les eleccions al 
Parlament de Catalunya convocades mitjançant Decret 104/2012, d’1 d’octubre.  
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Nomenar a les persones que s'esmenten en el càrrec de Presidents i Vocals , així 
com els seus suplents per a formar part de les Meses Electorals en les properes Eleccions al 
Parlament de Catalunya del dia 25 de novembre de 2012 (s’adjunta annex). 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Trametre aquest acord a la Junta Electoral de Zona del Vendrell i notificar a tots 
els interessats. 



 

3 
 

 
 
3.3.3.3.    APROVAR LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT DEL APROVAR LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT DEL APROVAR LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT DEL APROVAR LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST VIGENT DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLPRESSUPOST VIGENT DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLPRESSUPOST VIGENT DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLPRESSUPOST VIGENT DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL 
  
 
Atès que, d’acord amb la legislació vigent, hi ha l’obligació per part de les Entitats Locals 
de suprimir i d’immobilitzar, al present exercici, els crèdits previstos per l’abonament de la 
paga extraordinària corresponent al mes de desembre, tant del personal laboral com del 
personal funcionari d’aquesta Corporació actualment en actiu, i afectar aquests crèdits, 
que es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a Plans de Pensions o 
contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de 
jubilació amb subjecció al que s’ha establert a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini en les 
corresponents Lleis de pressupostos, però sense que es pugui incorporar aquest import a 
l’exercici següent ja que fins que una norma així ho autoritzi, restaran pendents 
d’incorporació. 
 
Vist el informe emès per la Directora del Departament de Recursos Humans, on es 
relaciona els imports i les aplicacions pressupostàries dotades per l’abonament de la paga 
extraordinària corresponent al mes de desembre, tant del personal laboral com del 
personal funcionari d’aquesta Corporació actualment en actiu, per import total de quatre-
cents noranta-set tres-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims (497.325,58 €). 
 
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 4220/2012, de data 18 d’octubre, on s’acorda iniciar 
l’expedient de declaració d’un crèdit com a no disponible, amb informes preceptius de 
Secretaria i d’Intervenció, de conformitat amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Vist informe de Secretaria núm. 1220/2012 – AS, de data 19 d’octubre, on s’indica que el 
procediment a seguir per la declaració de crèdits com a no disponibles serà emetre 
informe per part d’Intervenció i, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis 
Interns, i que correspondrà al Ple de l’Ajuntament acordar aquesta declaració, de 
conformitat amb l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es 
desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist informe d’Intervenció núm.1046/2012, de data 19 d’octubre, on s’informa 
favorablement respecte als crèdits proposats per la regidora d’Hisenda, en base a l’informe 
emès per la Directora de Recursos Humans com a no disponibles, que es relacionen als 
antecedents, com a conseqüència legal de suprimir la paga extraordinària corresponent al 
mes de desembre d’aquest any, tant del personal laboral com del personal funcionari 
d’aquesta Corporació actualment en actiu, per import total de quatre cents noranta-set 
tres-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims (497.325,58 €), immobilitzant i 
declarant com a no disponibles al present exercici els crèdits previstos per l’abonament 
d’aquesta paga, que es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a Plans de 
Pensions o similars, segons estableixi la legislació vigent. 
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FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET    
 

• Article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
• Articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat 

pressupostària i de foment de competitivitat,, i 22 de la Llei 2/2012, de 
Pressupostos generals de l’Estat per al 2012.    

 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres de CIU i les 
abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit de les aplicacions del 
pressupostàries, que figuren com a annex d’aquesta proposta, del pressupost vigent de 
l’Ajuntament de Calafell, per import de quatre cents noranta-set tres-cents vint-i-cinc 
euros amb cinquanta-vuit cèntims (497.325,58 €), quedant els ingressos afectats a 
realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva de 
conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
i en els termes i abast que es determini en les corresponents Lleis de pressupostos. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Elevar aquesta proposta al Ple de la corporació, per la seva aprovació. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Donar compte del present acord al departament d’Intervenció per a que 
procedeixi a portar a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 
 
Sra. López: Bon dia, com bé ha explicat la Secretària, aquesta és una de les mesures a 
aplicar arrel del Reial decret 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i 
el foment de la competitivitat. Per tant, nosaltres estem obligats a reduir les retribucions 
anuals del personal al servei de les administracions públiques. En concret, fa referència a la 
vulgarment anomenada paga de Nadal. Nosaltres el que fem és donar compliment a la 
norma, i declarem com a crèdit no disponible l’import que fa referència a la paga de 
Nadal, que són prop de 500.000 euros. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres assistents: 14 
vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM, i 7 
abstencions dels membres del PSC acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit de les aplicacions del 
pressupostàries, que figuren com a annex d’aquesta proposta, del pressupost vigent de 
l’Ajuntament de Calafell, per import de quatre cents noranta-set tres-cents vint-i-cinc 
euros amb cinquanta-vuit cèntims (497.325,58 €), quedant els ingressos afectats a 
realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva de 
conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
i en els termes i abast que es determini en les corresponents Lleis de pressupostos. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Elevar aquesta proposta al Ple de la corporació, per la seva aprovació. 
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TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Donar compte del present acord al departament d’Intervenció per a que 
procedeixi a portar a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 
 

ANNEX: DECLARACIANNEX: DECLARACIANNEX: DECLARACIANNEX: DECLARACIÓÓÓÓ    DE CRDE CRDE CRDE CRÈÈÈÈDITS NO DISPONIBLESDITS NO DISPONIBLESDITS NO DISPONIBLESDITS NO DISPONIBLES    
    

Orgànica Programa Econòmica Subpartida Concepte Import 

110 9204 11000 01 
Retribucions bàsiques personal 
eventual 

789,60 € 

110 9204 11001 01 
Retribucions complementàries 
personal eventual 

3.808,76 € 

110 9204 12003 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C1 

1.216,09 € 

110 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 124,11 € 

110 9204 12100 01 
Complement de destinació 
personal funcionari 

632,46 € 

110 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

1.214,11 € 

110 9204 13000 01 
Retribucions bàsiques personal 
laboral 

3.740,04 € 

110 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

4.599,62 € 

130 9204 12001 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari A2 

699,38 € 

130 9204 12003 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C1 

3.111,50 € 

130 9204 12004 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C2 

38.454,50 € 

130 9204 12005 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari E 

1.096,94 € 

130 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 7.626,83 € 

130 9204 12100 01 
Complement de destinació 
personal funcionari 

26.776,61 € 

130 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

64.558,40 € 

130 9204 13000 01 
Retribucions bàsiques personal 
laboral 

2.568,45 € 

130 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

2.807,08 € 

230 9204 10100 01 
Retribucions bàsiques personal 
directiu 

1.737,06 € 

230 9204 10101 01 
Altres remuneracions personal 
directiu 

8.398,38 € 

230 9204 12000 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari A1 

3.436,82 € 

230 9204 12001 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari A2 

1.398,76 € 

230 9204 12003 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C1 

4.299,08 € 

230 9204 12004 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C2 

19.402,23 € 

Orgànica Programa Econòmica Subpartida Concepte Import 

230 9204 12005 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari E 

2.193,88 € 

230 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 3.651,48 € 

230 9204 12100 01 Complement de destinació 17.510,81 € 
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personal funcionari 

230 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

37.195,73 € 

230 9204 13000 01 
Retribucions bàsiques personal 
laboral 

4.819,81 € 

230 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

5.599,44 € 

230 9204 13100 01 
Retribucions personal laboral 
temporal 

1.817,70 € 

310 9204 12004 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C2 

593,79 € 

310 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 141,84 € 

310 9204 12100 01 
Complement de destinació 
personal funcionari 

417,25 € 

310 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

744,98 € 

310 9204 13000 01 
Retribucions bàsiques personal 
laboral 

5.051,46 € 

310 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

6.069,80 € 

320 9204 12004 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C2 

1.187,58 € 

320 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 35,46 € 

320 9204 12100 01 
Complement de destinació 
personal funcionari 

565,06 € 

320 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

879,22 € 

320 9204 13000 01 
Retribucions bàsiques personal 
laboral 

2.135,13 € 

320 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

3.243,99 € 

330 9204 11000 01 
Retribucions bàsiques personal 
eventual 

593,79 € 

330 9204 11001 01 
Retribucions complementàries 
personal eventual 

1.401,53 € 

330 9204 12003 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C1 

622,30 € 

330 9204 12004 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C2 

1.781,37 € 

330 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 280,95 € 

330 9204 12100 01 
Complement de destinació 
personal funcionari 

1.287,40 € 

330 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

1.966,61 € 

Orgànica Programa Econòmica Subpartida Concepte Import 

330 9204 13000 01 
Retribucions bàsiques personal 
laboral 

588,88 € 

330 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

588,80 € 

330 9204 13100 01 
Retribucions personal laboral 
temporal 

1.378,88 € 

410 9204 10100 01 
Retribucions bàsiques personal 
directiu 

894,84 € 

410 9204 10101 01 
Altres remuneracions personal 
directiu 

2.788,48 € 

410 9204 12000 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari A1 

2.053,08 € 

410 9204 12001 01 Retribucions bàsiques personal 699,38 € 
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funcionari A2 

410 9204 12003 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C1 

1.866,90 € 

410 9204 12004 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C2 

3.562,74 € 

410 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 1.097,02 € 

410 9204 12100 01 
Complement de destinació 
personal funcionari 

5.073,31 € 

410 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

9.849,08 € 

410 9204 13000 01 
Retribucions bàsiques personal 
laboral 

646,98 € 

410 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

722,14 € 

420 9204 12001 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari A2 

699,38 € 

420 9204 12004 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C2 

1.781,37 € 

420 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 435,78 € 

420 9204 12100 01 
Complement de destinació 
personal funcionari 

1.264,84 € 

420 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

2.273,59 € 

420 9204 13000 01 
Retribucions bàsiques personal 
laboral 

2.021,79 € 

420 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

3.301,36 € 

420 9204 13100 01 
Retribucions personal laboral 
temporal 

1.333,66 € 

430 9204 12003 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C1 

1.244,60 € 

430 9204 12004 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C2 

1.662,61 € 

430 9204 12005 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari E 

548,47 € 

430 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 682,74 € 

Orgànica Programa Econòmica Subpartida Concepte Import 

430 9204 12100 01 
Complement de destinació 
personal funcionari 

1.863,26 € 

430 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

3.729,28 € 

430 9204 13000 01 
Retribucions bàsiques personal 
laboral 

629,25 € 

430 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

722,14 € 

430 9204 13100 01 
Retribucions personal laboral 
temporal 

4.479,25 € 

440 9204 12004 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C2 

593,79 € 

440 9204 12005 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari E 

1.096,94 € 

440 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 151,05 € 

440 9204 12100 01 
Complement de destinació 
personal funcionari 

780,25 € 

440 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

1.147,73 € 

440 9204 13000 01 
Retribucions bàsiques personal 
laboral 

23.945,48 € 
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440 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

26.502,70 € 

510 9204 12000 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari A1 

1.368,72 € 

510 9204 12001 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari A2 

699,38 € 

510 9204 12003 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C1 

1.216,09 € 

510 9204 12004 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C2 

1.781,37 € 

510 9204 12005 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari E 

2.193,88 € 

510 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 875,12 € 

510 9204 12100 01 
Complement de destinació 
personal funcionari 

3.760,83 € 

510 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

5.452,27 € 

510 9204 13000 01 
Retribucions bàsiques personal 
laboral 

9.475,65 € 

510 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

10.749,11 € 

520 9204 12001 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari A2 

489,57 € 

520 9204 12004 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C2 

381,75 € 

520 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 134,33 € 

520 9204 12100 01 
Complement de destinació 
personal funcionari 

488,17 € 

Orgànica Programa Econòmica Subpartida Concepte Import 

520 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

774,02 € 

520 9204 13000 01 
Retribucions bàsiques personal 
laboral 

8.109,44 € 

520 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

11.280,48 € 

520 9204 13100 01 
Retribucions personal laboral 
temporal 

1.725,70 € 

530 9204 12004 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C2 

508,94 € 

530 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 60,78 € 

530 9204 12100 01 
Complement de destinació 
personal funcionari 

242,16 € 

530 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

376,79 € 

530 9204 13000 01 
Retribucions bàsiques personal 
laboral 

736,98 € 

530 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

1.842,26 € 

540 9204 12001 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari A2 

699,38 € 

540 9204 12004 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C2 

593,79 € 

540 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 167,19 € 

540 9204 12100 01 
Complement de destinació 
personal funcionari 

699,78 € 

540 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

1.141,23 € 

540 9204 13000 01 Retribucions bàsiques personal 1.223,04 € 
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laboral 

540 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

1.288,37 € 

550 9204 12004 01 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari C2 

1.187,58 € 

550 9204 12006 01 Triennis personal funcionari 283,68 € 

550 9204 12100 01 
Complement de destinació 
personal funcionari 

744,72 € 

550 9204 12101 01 
Complement específic personal 
funcionari 

1.478,36 € 

550 9204 13000 01 
Retribucions bàsiques personal 
laboral 

1.352,43 € 

550 9204 13002 01 
Altres remuneracions personal 
laboral 

1.847,11 € 

550 9204 13100 01 
Retribucions personal laboral 
temporal 

908,14 € 

    Import total 497.325,58 € 

 
    
4.4.4.4.    PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’ALPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’ALPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’ALPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL····LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
CCCCOMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011OMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011OMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011OMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011 
  
Finalitzat l’exercici pressupostari 2011, cal elaborar el compte general de l’entitat local, 
dels seus organismes autònoms i de la societat mercantil de capital íntegrament local. 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia núm.1681/2012, de data 27 d’abril, s’inicia la tramitació 
administrativa del compte general de l’entitat local, dels seus organismes autònoms i de la 
societat municipal de l’exercici pressupostari 2011. 
 
Vist que l’empresa mercantil Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA), en 
Junta General extraordinària i urgent, celebrada en data 6 d’agost de 2012, va aprovar els 
comptes de la societat. 
  
El compte general de l’exercici de 2011, que correspon a la corporació, als organismes 
autònoms, Fundació Castell de Calafell i Patronat de Turisme i a la societat municipal 
CEMSSA, ha estat elaborat d’acord amb el conjunt normatiu següents: 
 

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les d’Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos. 

• Ordre EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, pel qual s’aprova el model normal 
de la comptabilitat local. 

 
D’acord amb aquesta normativa, el compte general de la corporació, dels seus organismes 
autònoms i de la societat mercantil de capital íntegrament públic, està format pels 
següents documents comptables: 

a) Balanç de situació 
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b) Compte de resultat econòmic patrimonial 
c) Estat de liquidació del pressupost 
d) Memòria 
e) Documentació complementària: 

1. Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat 
local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 

2. Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i 
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància 
entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de 
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat.  

3. Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la 
corporació. 

 
Cal tenir en compte l’informe preceptiu emès pel departament d’Intervenció 
núm.788/2012, que s’adjunta a l’expedient, relatiu al compte general de la corporació i 
dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici de 2011. 
 
Atès que el compte general de la corporació corresponent a l’exercici pressupostari 2011, 
juntament amb els justificants i antecedents, es va presentar en data 6 d’agost de 2012 
davant la Comissió Informativa de Serveis Interns, actuant en qualitat de Comissió Especial 
de Comptes d’aquest Ajuntament en virtut de l’acord de ple de data  6 de juliol de 2011, 
iniciant-se el període de consulta fins el 24 d’agost de 2012. 
 
Vist que finalitzat aquest període de consulta, la Comissió Informativa de Serveis Interns, 
en data 3 de setembre de 2012, va aprovar el dictamen en relació al Compte General de 
l’Ajuntament de Calafell, corresponent a l’exercici 2011. 
 
Vist que en data 10 de setembre de 2012 es va publicar edicte al Butlletí Oficial de la 
Província número 211 (Inserció 2012/09662), iniciant el període d’exposició pública, 
període durant el que si es presenten per escrit reclamacions, esmenes o observacions, 
seran resoltes per la mateixa Comissió, i en cas de que no se’n presentin s’elevarà 
automàticament al Ple de la corporació per la seva aprovació definitiva. 
 
Atès que finalitzat el període d’exposició pública, s’ha emès certificat per part de 
Secretaria, on consta que el dia 6 d’octubre de 2012, el Grup Municipal del Partit dels 
Socialista de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell ha presentat escrit d’al·legacions. 
 
Vist informe de Secretaria núm.1195/2012-AS, i informe d’Intervenció núm.1032/2012, 
ambdós de data 15 d’octubre, emesos al respecte, que s’adjunten a l’expedient. 
 
Tenint en compte el que disposen els articles 208 i següents del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, pel que respecta a la formació, contingut, rendició, publicitat, aprovació, control i 
fiscalització del compte general. 
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Vist l’article 223 del mateix Reial decret legislatiu, sobre la fiscalització externa dels 
comptes i la gestió econòmica de les entitats locals i de tots els seus organismes i societats 
d’elles dependents, i atès que el 18 de desembre de 2009 el Tribunal de Comptes i la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya van firmar un conveni de col·laboració per a la 
coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals de 
Catalunya, segons el qual les entitats locals de Catalunya poden enviar la documentació 
relativa als seus comptes generals de l’exercici 2009 i posteriors mitjançant un únic 
procediment telemàtic que permet considerar presentats els comptes en ambdues 
institucions a tots els efectes. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres de CIU, 
l’abstenció d’UAM i el vot en contra del PSC proposa al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
pressupostari 2011 de l’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafell, integrats pels següents documents 
comptables: 
 
- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 114.857.551,45 €, un passiu de 
114.857.551,45 €, i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 709.930,39 €. 
 
- Compte de resultat econòmic-patrimonial: En tancar l’exercici hi ha un desestalvi de 
709.930,39 €. 
 
- Liquidació del pressupost: En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
11.328.601,00 €, unes obligacions pendents de pagament de 8.005.438,51 €, uns 
romanents totals de 10.055.589,91 € i un resultat pressupostari ajustat de 5.224.586,64€. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
pressupostari 2011 de l’OAM Fundació Castell de Calafelll’OAM Fundació Castell de Calafelll’OAM Fundació Castell de Calafelll’OAM Fundació Castell de Calafell, integrats pels següents 
documents comptables: 
 
- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 2.034.872,99 €, un passiu de 
2.034.872,99 €, i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 111.736,35 €. 
 
- Compte de resultat econòmic-patrimonial: En tancar l’exercici hi ha un desestalvi de 
111.736,35 €. 
 
- Liquidació del pressupost: En tancar l’exercici no hi ha drets pendents de cobrament, 
unes obligacions pendents de pagament de 16.076,60 €, uns romanents totals de  
92.544,60 €  i un resultat pressupostari ajustat negatiu de 25.737,92 €. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
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TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
pressupostari 2011 del Patronat de Turisme de CalafellPatronat de Turisme de CalafellPatronat de Turisme de CalafellPatronat de Turisme de Calafell, integrats pels següents 
documents comptables: 
 
- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 377.290,29 €, un passiu de 
377.290,29 € i un resultat de l’exercici de 32.600,58 €. 
 
- Compte de resultat econòmic-patrimonial: En tancar l’exercici hi ha un estalvi de 
32.600,58 €. 
 
- Liquidació del pressupost: En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
74.305,45 €, unes obligacions pendents de pagament de 49.602,19 €, uns romanents 
totals de  43.223,09 €   i un resultat pressupostari ajustat de 29.269,18 €. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
pressupostari 2011 de la societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. 
(CEMSSA)(CEMSSA)(CEMSSA)(CEMSSA), integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.774.547,13 €, un passiu de 
3.774.547,13 € i un resultat de l’exercici amb un benefici de 40.395,68 €. En tancar 
l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 60.277,20 € i unes obligacions 
pendents de pagament de 64.324,78 €. 
 
- Compte de pèrdues i guanys: En tancar l’exercici hi ha un estalvi de 40.395,68 €. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
    
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.---- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències a caixa al final de l’exercici de la pròpia entitat local i 
de cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
 
-  Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, 
a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó 
social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables  i els 
bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de 
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
SISÈ.SISÈ.SISÈ.SISÈ.----    Elevar al Ple de la corporació, per la seva aprovació definitiva, el compte general de 
l’Ajuntament de Calafell, que inclou el de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms 
que en depenen, i de la societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. 
(CEMSSA), corresponents a l’exercici pressupostari 2011. 
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SETÈ.SETÈ.SETÈ.SETÈ.---- Retre el compte general, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2011, a 
la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles i el conveni 
mencionats en la part expositiva. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista, com a ponent. 

Sr. Robert: Bon dia a tothom. En aquest punt estem davant de l’aprovació definitiva del 
compte general de l’exercici 2011. Posant-nos en antecedents, al mes d’agost es va 
presentar a la comissió de comptes, constituïda per l’Ajuntament, el compte general del 
2011. Després de varis tràmits administratius, el nostre grup municipal no va tenir més 
remei que presentar al·legacions a aquest compte general. Si tenim en compte que vam 
començar a l’agost i ara estem a l’octubre, veiem la marxa lenta de l’Ajuntament, perquè 
sembla que alguns temes no interessen el que haurien d’interessar. Aquest compte està a 
cavall de dues legislatures: un equip de govern fins al maig del 2011 que va obrir 
l’execució del pressupost i aquest compte general, i un altre equip de govern, en aquest 
cas el vostre, que va tancar aquest compte general a partir del mes aproximadament de 
juliol. El resum de la situació de l’Ajuntament a la vista d’aquests comptes és que 
certament pot se delicada, com bona part de les administracions públiques d’aquest país, 
però una de les característiques que té l’Ajuntament de Calafell és que la situació no és 
crítica. És una administració que té recorregut. També es pot destacar que no s’ha 
presentat dèficit en tota la legislatura anterior, ni tan sols en el 2011, ni en el global de la 
legislatura. Per tant, si tenim en compte que del 2007 al 2011, han estat uns anys dels 
pitjors de la crisi en la que estem immersos, podem dir que aquests comptes generals, en 
el fons, presenten una bona gestió dels pressupostos d’aquests anys. Veurem com 
evolucionen els comptes a partir del 2012. Hi ha dos temes que preocupen a la ciutadania. 
Un és l’endeutament, la legislatura passada i aquests comptes ho demostren també, mai 
va estar l’Ajuntament endeutat per sobre dels índexs permesos. Per tant es va complir amb 
els preceptes de la normativa. També es pot veure que al 2010 va ser el darrer any que 
l’administració central permetia endeutar-se als ajuntaments i ja va avisar que al 2011 no 
es permetria això. Per tant, l’equip de govern d’aquella època es va endeutar al màxim 
amb previsió de que no es pogués fer al 2011 i per tant deixar els deures fets al proper 
equip de govern. Pensem que al 2011 es van crear aquestes disposicions. Cal destacar la 
capacitat de l’Ajuntament per amortitzar entre 3 milions i mig i 4 milions d’euros de 
crèdit. Una bona previsió d’ingressos, pel que fa als exercicis 2010 i 2011, que va estar 
ajustada a la realitat, i el percentatge d’assoliment d’aquests ingressos va estar molt elevat 
i per tant la liquidació de l’exercici va ser positiva. Això són els antecedents dels comptes. 
Però al tancament de l’exercici, no hem pogut evitar presentar al·legacions o observacions. 
Jo em pregunto quants ajuntaments de Catalunya observen al·legacions als comptes 
generals. Si vostès tenen memòria, podran saber que mai se n’han presentat, però 
malauradament en aquest exercici se n’han hagut de presentar. Hem de tenir en compte 
que aquest compte general anirà a Sindicatura de Comptes i estarà bé que vegin que 
s’han presentat al·legacions. Això també destaca que la funció que tenim l’oposició de fer 
aportacions constructives. Pel que fa a la primera al·legació, on proposàvem que hi hagués 
l’organigrama actual de l’Ajuntament i no l’antic, no els hagués costat res fer 
l’organigrama de la nova estructura política i posar els dos, perquè encara que l’estructura 
pressupostària estigui d’acord amb el nostre organigrama, no hauria costat res anar 
organitzant com està actualment l’Ajuntament. Vostès desestimen aquesta al·legació, 
però no els hauria costat res. En la segona al·legació, nosaltres dèiem que vostès tenen 
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contractades persones amb contractes del capítol 2, a vegades vostès diuen que no tenen 
tants càrrecs de confiança com teníem nosaltres, però curiosament quan vam revisar els 
comptes vam veure, per exemple, que vostès tenen una persona dedicada a donar suport 
en temes de comunicació. Vostès quan desestimen aquesta al·legació, diuen que aquesta 
persona està contractada des de l’1 de novembre del 2011 fins el 31 d’octubre de 2012. 
Per tant, jo suposo que demà ja no la veurem per aquí, si més no, no hem sabut veure si 
han fet algun contracte nou. Vostès ho desestimen dient que no és un contracte de llarga 
durada, però trobo a faltar, quan desestimen aquesta al·legació, que facin esment a les 
factures que aquesta senyora va presentar els mesos de juliol, agost, setembre i octubre 
del 2011, que les presentava úniques. Per tant, vostès ja tenien pensat col·locar a aquesta 
persona des de que van entrar. Després, segurament, van decidir fer aquests contractes, 
però si realment aquesta feina és necessària per l’Ajuntament, bé podrien haver fet servir 
alguna persona de la casa o mirar de trobar una plaça per contractar a una persona per 
fer aquestes tasques. No sembla que sigui lògic avui en dia, amagar l’ou sota l’ala, quan 
no es poden fer contractacions i vostès ho estan fent a través del capítol 2. No sé què 
faran a partir de l’1 de novembre, suposo que ja hauran estat pensant durant tot aquest 
any que hi ha algun empleat de la casa, que pot fer aquestes tasques i els pot ajudar el 
Regidor de Comunicació, sense haver de contractar a cap persona externa i així aconseguir 
un estalvi. 

Sr. Alcalde: S’ha acabat el temps. Li dic perquè ho sàpiga. 

Sr. Robert: Bé senyor Alcalde, m’hauria pogut avisar abans. Pel que fa a l’altra persona 
que nosaltres dèiem que vostès tenen amb un contracte, és una persona que es dedica a 
fer fotografies, és un col·laborador de reportatges fotogràfics. Vostès diuen que no s’ha 
pogut fer cap contracte però que tampoc s’incompleix la llei per tractar-se d’un contracte 
menor. Jo no ho sé, però el que sí sé és que això es pot considerar gairebé un contracte. Si 
no se li ha pogut fer algun contracte, serà per alguna cosa. No sé si és perquè és 
pensionista, per l’edat o per alguna altra cosa, però la qüestió es que va facturant i 
facturant, quan ara mateix ha pujat un funcionari a fer una foto de les eleccions. Per tant 
es demostra que qualsevol funcionari pot fer fotos. Ara bé si vostès contracten aquesta 
persona per fer-se el seu reportatge fotogràfic, em sembla bé, però és una persona que ve 
cobrant trimestralment i regularment. Per tant, a tots els efectes es podria considerar un 
contracte. I en la desestimació de l’al·legació, vostès diuen que hi ha una llei que permet 
tenir aquest tipus de persones, però és una llàstima tenir aquests contractes, al nostre 
entendre, fraccionats. Pel que fa a aquesta persona, està exempt de facturar IVA, i 
s’acullen a una llei que regula l’IVA que té un epígraf de “col·laboradors gràfics i 
fotogràfics de diaris i revistes”. Escolti’m aquest senyor no només fa fotos perquè vostès 
les donin a la premsa, sinó que fa fotografies que penja a l’Ajuntament i per tant, no és 
un col·laborador de diaris i revistes. Aquest és un senyor que vostès contracten perquè els 
faci fotos. Hi haurà altres persones de la casa que ho podrien fer. Quantes fotos publiquen 
vostès a les revistes? Dos o tres al mes? I quantes fotos fa? És que és evident, que això es 
podria agafar com una mesura d’estalvi i reduir la despesa internalitzant-la a l’Ajuntament. 
Pel que fa al tema més important d’aquestes al·legacions és quan vam mirar els comptes 
de la societat municipal. Aquí les persones que van fer la memòria van veure una mala 
pràctica d’un empleat de l’empresa municipal, que havia efectuat sortides per més de 
6.000 euros dels comptes de la societat, sense cap justificació. Així ho diu l’empresa que 
va fer la memòria i recomanava a l’Ajuntament que les reclamés extrajudicialment o 
judicialment. La qüestió és que sembla ser que se li van fer uns advertiments a aquesta 
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persona dient-li que pagués i també es van demanar extractes bancaris a l’entitat. La 
qüestió és que el 6 d’octubre ens trobem amb que nosaltres presentem al·legacions i 
vostès envien burofaxos de requeriment de pagament el 17 d’octubre. Per tant, vostès van 
actuar després de que nosaltres fem les al·legacions. No voldríem que això sentès un 
precedent a la casa. Si no hi ha documentació acreditativa de les accions corresponents, 
senyor Alcalde jo li diria, que encara que hagi tornat els diners, se li hauria de demanar 
responsabilitats, perquè això pot crear precedent a l’Ajuntament. He vist que també 
accepten un error material i no consideren alguns moviments comptables que nosaltres 
crèiem que eren necessaris d’acceptar. El que sí li voldria demanar senyor Alcalde, és que 
després del que s’ha vist, és que a partir de l’exercici 2012 posin l’empresa municipal sota 
la tutela dels serveis tècnics municipals. Ho dic perquè vostè no té cap càrrec de gerència, 
no hi ha cap mando intermig entre els treballadors i vostè. Així sembla que el màxim 
responsable sigui vostè i vull creure que no té temps de controlar-ho tot. Li demanaria que 
algun dels treballadors de l’empresa o de l’Ajuntament hi doni suport. 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Iniciem el torn de paraula. Té la paraula el portaveu d’UAM. 

Sr. Parera: Nosaltres no entrarem en això. Hem escoltat molt atentament. Tocar tots els 
punts que ha fet el ponent, és una mica complicat perquè ens falten moltes dades. Per 
tant, ens abstenim de comentar. 

Sr. Alcalde: Partit Popular? 

Sra. Elvira: No farem declaracions. 

Sr. Alcalde: Partit Socialista? No? Convergència i Unió? 

Sra. López: En relació a l’exposició del ponent del grup municipal del PSC, m’ha deixat una 
mica perplexa. Abans de tot voldria dir que les al·legacions s’han resolt a nivell tècnic. No 
les ha resolt l’equip de govern, sinó que nosaltres fent ús del personal de l’Ajuntament, de 
la Interventora i de la Secretària, són els que han resolt les al·legacions. A nivell tècnic 
s’han desestimat totes, perquè no n’hi havia cap de caire polític. Totes tenen una 
motivació tècnica, al marge d’una rectificació d’un error material, i això no és una 
estimació pròpiament dita. En relació a tot això que han comentat, sembla ser que s’han 
centrat només en tres punts. Primer, sembla que vostès ho van deixar tot perfecte, vostès 
tenien l’obligació de treballar pel municipi. Vostè s’ha deixat un detall del 2011 i és que 
van gastar més del que podien i van deixar un milió d’euros que nosaltres vam haver de 
treure del pressupost. Per tant, la seva gestió no va ser tan bona. Respecte del tema de 
l’endeutament, sembla ser que vostès només van mirar el seu període. Vostè va tenir una 
mira de futur cap al seu equip de govern, però va tancar les portes al futur. Va ser un acte 
molt irresponsable per part seva. És cert que en el tema de la bona previsió d’ingressos, 
vostè no va fer una bona previsió d’ingressos, sinó que va cometre errades, i li van 
advertir, però ara no entrarem a debatre-ho, perquè ja es va parlar en un ple. Actualment 
estem pagant les conseqüències de la gestió que vostè va fer quan era el regidor de 
serveis interns. I en relació a l’IVA, vostè parla com si nosaltres ens haguéssim inventat una 
llei d’IVA, posa en dubte el criteri dels tècnics. Jo aniria en compte quan parla, perquè 
posa en evidència els serveis tècnics municipals. En relació a les al·legacions, vostè posa en 
dubte unes suposades apropiacions de diners. Això em sobta que ho digui vostè, perquè 
resulta que les transferències de diners d’aquesta persona, extreballadora de la casa que 
vostès van contractar, no nosaltres, van començar el 21 de desembre del 2010 i la última 
es va fer el 21 d’abril del 2011. Les eleccions van ser el 22 de maig i vam entrar a governar 
l’11 de juny. Per tant, jo crec que la gran irresponsabilitat va ser de l’anterior Consell 
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d’Administració que no va tenir control dels comptes, que es van fer transferències que 
ningú va mirar. Aquí sí hi ha un greu problema, que vostès sí tenien un gerent, i no van 
ser capaços de detectar les suposades irregularitats que vostès diuen i no va arrel de que 
vostès el dia no sé que d’octubre, quan es van presentar els comptes d’aquesta empresa, 
vam començar nosaltres. Això és fals i ho té respost a nivell tècnic. Es va començar al mes 
de juliol, quan es va presentar l’auditoria, quan es van detectar aquestes irregularitats per 
l’empresa que vostès van contractar, i que l’hem mantingut i són els que suposadament 
s’haurien hagut d’adonar d’aquesta transferència del 21 de desembre de 2010 i no se’n 
van adonar. Aquesta empresa ens va dir que hi havia alguna cosa que no quadra. I 
nosaltres aquell mateix dia vam iniciar les gestions amb les entitats bancàries i es van 
enviar els burofaxos a la treballadora. Vagi amb compte perquè està acusant a un equip 
de govern d’unes gestions que vostès han fet incorrectament. Només acabar dient que el 
més important d’aquest punt és que s’aprovaran els comptes generals de l’exercici 2011. 
Per tant, no digui que l’equip de govern no fa la seva feina, quan són vostès els que posen 
pals a la roda. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Iniciem el torn de dúplica. 

Sr. Robert: Gràcies senyor Alcalde. El que he sentit aquí són comentaris sobre el que 
nosaltres hem fet i cap acció que rebati realment el que nosaltres aportem. La ponent del 
seu grup municipal, senyor Alcalde, diu que això és una resolució tècnica. Home, el primer 
que es fa sempre que hi ha requeriments en un expedient, és mirar que tècnicament 
compleixi la llei. Això és un pur tràmit. No és cap novetat. Els tècnics diuen si el criteri 
s’ajusta o no a la llei. El que he trobat a faltar és algun criteri polític a totes les aportacions 
que nosaltres hem fet. Políticament haguessin pogut actuar en alguna de les al·legacions 
que hem fet. Això denota una mancança de criteri polític, i això és el que vostè ens hauria 
de dir. Vostès estan per governar i prendre decisions. Nosaltres no critiquem als tècnics, 
però si s’equivoquen se’ls hi ha de dir i no passa res. Quan un s’equivoca, s’equivoca. 
Vostè no té criteri polític. M’ha sorprès que qui respon les al·legacions de la societat 
municipal és un regidor que no està al consell d’administració, i això ja és un símptoma 
perquè vostès acceptin la nostra darrera al·legació. Sé que a vostès els sap greu que 
nosaltres haguem deixat els deures fets. No els costaria res dir que s’han trobat una 
Corporació que permet navegar. Vostès van fer un expedient de majors ingressos al 2011. 
Si ho haguéssim fet tan malament, no ho haurien pogut fer. Respecte de les transferències 
d’aquesta senyora que vostès diuen que no vam justificar els moviments, i que van ser del 
2010, doncs miri és la mateixa empresa que va fer la memòria del 2010 i del 2011. I ara 
aquesta empresa resulta que va fer els comptes del 2010 amb documentació fins el 15 de 
desembre i aquests moviments sembla que són posteriors. Per tant, quan uns tècnics que 
no estan tutelats, volen manipular els comptes, ho poden fer. I un se’n dóna compte, 
quan se’n dóna compte. Per tant, és la pròpia empresa la que és capaç de reconèixer que 
no va fer els deures correctament perquè no tenia tota la documentació. Pensi que 
aquesta persona era directiva de l’empresa i per tant, era la que controlava finalment tota 
la documentació. Jo li he dit que li demani responsabilitat i vostè m’ha dit que ella era 
responsable i per tant se li han d’exigir responsabilitats. Vostès no li volen demanar? Em 
sembla bé, però jo no voldria que això senti precedent. I després, per acabar el seu fabulós 
discurs, diu que està contenta que es desestimin les al·legacions de l’oposició, que no hem 
aportat res. Doncs miri, jo li diria que no podem estar mai, nosaltres li fem sempre 
aportacions i vostè només està contenta de poder dir que no i que es desestimi tot el que 
nosaltres diem. Són incapaços de recollir el més mínim gua quan una oposició responsable 
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els hi fa aportacions. Jo li voldria recordar que l’oposició que es va fer a l’anterior 
legislatura, no s’assemblava a la d’ara. No hi havia ni la meitat d’aportacions que les que 
hi ha ara. I vostès són incapaços de dir que hem fet la nostra feina, però que no s’ha 
pogut tenir en compte cap de les aportacions fetes. Ni tan sols ha sortit de les seves 
paraules, el reconeixement per la feina que estem fent. Vostè no ens acabarà ni la 
paciència ni la capacitat de treball. Nosaltres li continuarem fent aportacions, que ja 
sabem que la seva intenció des del primer segon és desestimar-les, però nosaltres 
continuarem les aportacions que considerem convenients per responsabilitat política. 
Gràcies. 

Sr. Alcalde: Bé, li tocaven 3 minuts i n’ha fet 7. Només perquè ho sàpiga. Té la paraula 
Convergència i Unió. Té 3 minuts. 
 
Sra. López: M’ha deixat molt perplexa. Primer perquè potser jo tinc un nivell tècnic que a 
vostè no li agrada. És ben cert que les seves al·legacions són tècniques, són aportacions 
errònies. Vostè s’ha equivocat. Ha de reconèixer que estan mal formulades, que en cap 
moment tenen caire polític. I vostè només s’ha basat en aspectes tècnics, la única 
al·legació política és on proposa que Serveis econòmics es faci càrrec de la comptabilitat 
de la societat. Nosaltres considerem que ja hi ha òrgans externs de control i per tant, això 
és una decisió. Quan estàvem a l’oposició totes les nostres al·legacions eren de caire 
polític. Han estat desestimades per la Intervenció i la Secretaria d’aquest Ajuntament 
perquè ells no podien resoldre perquè eren de caire polític i era una decisió de vostès. En 
el seu cas no, totes eren tècniques i han estat desestimades perquè eren incorrectes, no es 
poden dur a terme. Fins i tot en alguna d’elles, parla d’un descobert, vostè que tinc entès 
que és del món de la banca, quan no hi ha cap descobert. Per tant, anem amb compte 
amb el que diuen. Crec que vostès, a nivell econòmic, no han fet aportacions 
constructives. El dia que vostè faci una aportació constructiva, seré la primera en reconeix-
ho. Sempre han volgut deixar en evidència a aquest equip de govern. Nosaltres hem de 
tenir criteri polític quan toqui i el tècnic quan correspongui. A més tingui en compte que 
pel que fa a la memòria de la societat, CEMSSA es regeix pel dret mercantil. I pel que fa 
als majors ingressos, no em barregi naps amb cols, i vostè sap perfectament d’on 
provenen, i és d’una modificació del cobrament de l’últim bimestre de SOREA, perquè sinó 
no podíem encabir el milió d’euros que vostès van gastar sense tenir consignació. No 
barregi els dos temes, perquè sinó sortirà escaldat. Només comentar, perquè abans me 
n’he oblidat, que en relació a les empreses externes que tenim contractades, no parlaré de 
Consultora Local, d’Amèrica Sánchez, ... d’aquelles empreses que vostès tenien 
contractades al 2010, que duplicaven la despesa en comunicació del 2011. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. tancarem el punt, té la paraula el senyor Ponent. Cinc minuts. 
 
Sr. Robert: Gràcies senyor Alcalde. Per segona vegada, m’ha dit que després de sentir-me, 
queda perplexa. No sé si al final li haurem de dir “Doña Perplexa”, perquè sempre queda 
perplexa. 
 
Sra. López: Agrairia que no em falti al respecte. Ho sento Alcalde, tallo per al·lusions. Estic 
cansada de les seves bromes que no venen al cas. Gràcies. 
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Sr. Robert: La qüestió és que vostè sempre està perplexa del que nosaltres diem. Vostès 
diuen que s’han resolt les al·legacions a nivell tècnic, jo dic que podrien haver fet alguna 
aportació de caire polític i vostès diuen que no. És mentida. Vol que li digui una decisió 
política? Rescindir els contractes que vostès tenen amb tota aquesta gent, perquè són 
contractes amb persones que basen el seu modus vivendi en l’Ajuntament de Calafell. I a 
més a més viuen de l’Ajuntament de Calafell. Les quantitats que cobren mensualment es 
podrien internalitzar i que les tasques les fes el personal de l’Ajuntament. Amb una mica 
d’imaginació es poden adoptar decisions polítiques. Una decisió política seria emprendre 
accions contra una persona que ha malversat diners d’una empresa municipal. Jo ja 
donava per fet accions perquè retorni els diners, però accions per demanar 
responsabilitats, és el mínim, sinó tothom farà el que li sembli. Això són decisions 
polítiques i vostè no n’ha dit ni una. Digui que la seva decisió és tenir persones 
contractades pel capítol 2, enlloc de tenir-les contractades laboralment. Això és el que 
hauria de dir. Reduir costos és el que li estic proposant. És una aportació constructiva, 
vostè que diu que sempre sóc destructiu. Si rescindeixen aquests contractes, tindran un 
estalvi, i això és constructiu. Està clar que no parlem el mateix idioma. Vostè ha reconegut 
que és més tècnica i per això li costa veure les decisions polítiques. Quan vam demanar els 
extractes bancaris de CEMSSA, no hi eren, i se’ns diu que segons la llei mercantil no cal 
que hi siguin. La llei mercantil diu que si un directiu de l’empresa amb responsabilitat 
signa unes coses, es dóna per fet que allò està bé. M’agradaria dir que vostè ha fet 
esment també a la llei mercantil, perquè se li ha facilitat la informació a través del mòbil 
com sempre passa als plens. Per tant, em sap greu que vagin obtenint la informació a 
través dels mòbils contínuament per poder contestar. Senyor Alcalde, d’acord que he dit 
això de “Doña Perplexa”, però miri sentir de les seves files, les paraules “tonto” i alguna 
cosa més, això sí que són insults directes, amb paraules ... 
 
Sr. Alcalde: Perdoni, atenguis al punt si us plau, perquè aquí la gent parla, comenta, però 
ningú ha dit aquesta paraula. Si vol enllestir ràpidament amb el tema que li toca, si us 
plau. 
 
Sr. Robert:        per acabar senyor alcalde es una llàstima com ja li he dit que se’ns vegi com 
un problema, jo crec que quan una persona es insegura o unes persones son insegures 
veuen els demes com un problema, si vostès tenen inseguretat i ens veuen com un 
problema, pues escoltin de tant de tant no vindria malmetent que poguessin acceptar 
algunes de les propostes que jo els hi he dit ha volgut rebatre lo dels contractes dient 
noms que nosaltres per cert no hem dit i això vostè ha fet esments a contractes purament 
puntuals i joli estic fent esments a contractes encadenats ho entén? Es diferent, per lo tant 
Sr. Alcalde per acabar perquè això es una llàstima que també acabi en disputa aquí n’hi ha 
una nota que ha sortit publicada als diaris de fa temps de que el govern analitzarà, tallarà 
el finançament i altres mesures a les administracions que han dit que rendeixin contes o 
que presentin malament, etc. La qüestió es que vostès tindrien que haver presentat aquet 
compte abans del 15 d’octubre, estem a 31 d’octubre i encara s’haurà de publicar la 
aprovació definitiva i això es la realitat, vol que li digui un altre cosa? Posar la maquinaria 
mes en marxa i que funcionin be les coses per tenir be les coses al dia, no ens vegin com 
un problema Sr. Alcalde, la aportacions de que CEMSA passi a la tutela de l’ajuntament 
crec que es una cosa que en qual si s’ en assentem en una taula ens podríem estar d’acord 
lo que passa  que com vostès tenen aquest esperit de no acceptar mai cap de les 
propostes que li fem pues ens sap greu però no estaria de més que per que no hi hagués 
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al·legacions, no s’hagués exhaurit un TEMS I el compte t’hagués presentat dins dels 
terminis legals. Gracies.  
 
Sr, Parera: : : : unió alternativa municipal només 1 cosa s’hi m’ho permet vostè quan ha 
començat el ple ha dit que per estalviar que els plens ho passaríem en un, el felicito, es 
una bona però lo que ens obliga ha estalviar es que aquesta empresa municipal que amb 
cap regidor que esta parlant aquesta OAM que estem parlant en nom meu hem parlat 
sempre de que la empresa municipal s’ha de dissoldre i veig que no n’hi ha manera això es 
una lacra que tenim al municipi de Calafell i no hi ha manera, per lo tant unió alternativa 
municipal.    
 
Alcalde: : : : Partit popular ho aprova, partit socialista m’abstén. Convergència i unió ho 
aprova, per lo tant s’aprova amb 8-11 vots a favor i 10 en contra, volia fer una menció de 
tot lo que he dit, miri com alcalde ho volia fer constar mes que res Joan Carles dona la 
sensacions quan he dit lo de tontos que la gent s’ha sentit ofesa perquè vostè donava 
lliçons com sempre i dona la sensacions que l’altre gent es tonta i de tonta no en te ni un 
pel ningú, aquí la gent ve a treballar, nosaltres com a enemics no veiem a ningú ara lo que 
està clar es que sembla mentida que en qüestió d’un any i mig vostre no recordi lo que 
van fer vostès i que ens estigui retraient coses que si diuen que no es fan be, que si tenim 
personal quan resulta que vostès tenien personals a dojo sense cap contracte i anaven 
passant factures amb informes negatius, com es pot atrevir vostè  a dir això? Jo no hem 
faré mes sang nomes vull que quedi clar aquest punt, faci memòria i constructiu, però 
també per vostè, i sigui coherent , perquè ser coherent es lo mes important que hi ha a la 
vida no pot dir ahir blanc i avui negre o sigui la culpa dels de ara tot malament resulta que 
tenim molt menys personal el hi fem un contracte s’intenta aprovar o sigui legalitzar, 
vostès ho feien, ha di, amb doble personal, no parlem del Sr. Mario rial que això ja no en 
vull ni parlar però si que dic el nom, que això va ser una vergonya que ho vam preguntar 
aquí en un ple i encara no en han contestat avui, com vostè ens pot dir aquestes coses? 
Sembla mentida, es que em dona la sensació que avui es un altre mon això. Per això li dic 
que si vostè pren per tonto, perdoni, no, i en quant lo de CEMSA políticament nosaltres 
seguirem la línia que creiem que hem de seguir, equivocats o no, amb gerent o sense de 
moment no tenim gerent, el que si que li puc dir es que al cap de poc temps de estar aquí 
i fer l’auditoria, ens vam adonar que vostès, i això a de quedar molt clar, faltaven diners 
allà dintre, i això que esta reclamant ara possiblement el gerent que hi havia ho hauria de 
haver controlat, possiblement, lo que passa que en el moment de fer l’auditoria i adonar-
nos nosaltres de una cosa nova, sense gerent, vam veure que no hi havien aquestes 
factures i ràpidament vam començar a moure i a veure on eren, fins que les factures s’han 
tornat a recuperar totes, com es que vostès no van començar a demanar responsabilitats? 
O els hi hem de demanar a vostès també responsabilitats, deixo aquí la pregunta, res mes.  
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal dels membres: 11 vots a 
favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i  10 abstencions, 7 dels membres 
del PSC i 3 dels membres d’UAM, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
pressupostari 2011 de l’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafell, integrats pels següents documents 
comptables: 
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- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 114.857.551,45 €, un passiu de 
114.857.551,45 €, i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 709.930,39 €. 
 
- Compte de resultat econòmic-patrimonial: En tancar l’exercici hi ha un desestalvi de 
709.930,39 €. 
- Liquidació del pressupost: En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
11.328.601,00 €, unes obligacions pendents de pagament de 8.005.438,51 €, uns 
romanents totals de 10.055.589,91 € i un resultat pressupostari ajustat de 5.224.586,64€. 

- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
pressupostari 2011 de l’OAM Fundació Castell de Calafelll’OAM Fundació Castell de Calafelll’OAM Fundació Castell de Calafelll’OAM Fundació Castell de Calafell, integrats pels següents 
documents comptables: 
 
- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 2.034.872,99 €, un passiu de 
2.034.872,99 €, i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 111.736,35 €. 
 
- Compte de resultat econòmic-patrimonial: En tancar l’exercici hi ha un desestalvi de 
111.736,35 €. 
 
- Liquidació del pressupost: En tancar l’exercici no hi ha drets pendents de cobrament, 
unes obligacions pendents de pagament de 16.076,60 €, uns romanents totals de  
92.544,60 €  i un resultat pressupostari ajustat negatiu de 25.737,92 €. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
pressupostari 2011 del Patronat de Turisme de CalafellPatronat de Turisme de CalafellPatronat de Turisme de CalafellPatronat de Turisme de Calafell, integrats pels següents 
documents comptables: 
 
- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 377.290,29 €, un passiu de 
377.290,29 € i un resultat de l’exercici de 32.600,58 €. 
 
- Compte de resultat econòmic-patrimonial: En tancar l’exercici hi ha un estalvi de 
32.600,58 €. 
 
- Liquidació del pressupost: En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
74.305,45 €, unes obligacions pendents de pagament de 49.602,19 €, uns romanents 
totals de  43.223,09 €   i un resultat pressupostari ajustat de 29.269,18 €. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
pressupostari 2011 de la societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. 
(CEMSSA)(CEMSSA)(CEMSSA)(CEMSSA), integrats pels següents documents comptables: 
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- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.774.547,13 €, un passiu de 
3.774.547,13 € i un resultat de l’exercici amb un benefici de 40.395,68 €. En tancar 
l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 60.277,20 € i unes obligacions 
pendents de pagament de 64.324,78 €. 
 
- Compte de pèrdues i guanys: En tancar l’exercici hi ha un estalvi de 40.395,68 €. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
    
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.---- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències a caixa al final de l’exercici de la pròpia entitat local i 
de cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 

-  Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, 
a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó 
social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables  i els 
bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de 
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
SISÈ.SISÈ.SISÈ.SISÈ.----    Elevar al Ple de la corporació, per la seva aprovació definitiva, el compte general de 
l’Ajuntament de Calafell, que inclou el de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms 
que en depenen, i de la societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. 
(CEMSSA), corresponents a l’exercici pressupostari 2011. 
    
SETÈ.SETÈ.SETÈ.SETÈ.---- Retre el compte general, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2011, a 
la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles i el conveni 
mencionats en la part expositiva. 
 
 
5555. . . . DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRDONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRDONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRDONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 3R. ESPONENT AL 3R. ESPONENT AL 3R. ESPONENT AL 3R. 
TRIMESTRE DE 2012, DE 23 D’OCTUBRE DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2012, DE 23 D’OCTUBRE DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2012, DE 23 D’OCTUBRE DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2012, DE 23 D’OCTUBRE DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.    
 
El secretari presenta l’informe trimestral de tresoreria, de 23 d’octubre de 2012, que es 
transcriu a continuació: 

“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 97/2012“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 97/2012“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 97/2012“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 97/2012    

 
Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte: Informe trimestral de Tresoreria sobre les obligacions amb incompliment del 
termini de pagament. 
 



 

22 
 

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
 
D’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en 
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà 
necessariament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està 
incomplint el termini. 
 
Així mateix, segons Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, de la Generalitat de 
Catalunya, els ens locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera hauran de 
trametre aquest informe al Departament d’Economia i Coneixement el mes següent al del 
tancament del trimestre natural, d’acord amb el model d’informe de tresoreria annexat a 
l’ordre. 
 
ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
 
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis previstos en la 
Llei per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme 
i l’OAM Fundació Castell de Calafell corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2012. 
 
D’acord amb la disposició transitòria vuitena de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, el termini legal previst entre l’1 de 
gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012 per a que les Administracions tenen 
l’obligació d’abonar el preu de les obligacions serà dins dels quaranta dies següents a la 
data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que 
acreditin la realització total o parcial del contracte.  
 
Tal com s’estableix en l’apartat 4 de l’article 20 de les Bases d’Execució del Pressupost per 
a l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Calafell, s’ha considerat aquesta data com la data de 
conformitat. 
 
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
 
Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al 
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions 
de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell 
corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2012 és la següent: 
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 “ 
 

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats 
 
El Ple de la Corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 25 d’octubre de 2012, que es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1079/2012    

Identificació del document 

Aquest informe s’emet en compliment del que preveu l’article tercer de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i d’acord amb el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refòs de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    

D’acord amb l’article 5è de la Llei 15/2010 caldrà fer un informe trimestral al Ple amb una 
relació de factures o documents justificatius als quals hagin transcorregut més de tres 

PATRONAT DE TURISME
3r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 2012

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 3 6.926,67 3,45% 8,17%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 84 77.835,92 96,55% 91,83%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 87 84.762,59 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 12 11.801,53 11,43% 10,26%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents

OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
3r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 2012

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 22 2.476,13 28,21% 11,26%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 56 19.509,14 71,79% 88,74%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 78 21.985,27 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 33 9.555,99 80,49% 58,18%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents

AJUNTAMENT DE CALAFELL
3r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 2012

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 821 2.726.966,25 33,69% 46,24%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 1.616 3.170.988,09 66,31% 53,76%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 2.437 5.897.954,34 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 519 2.843.394,35 52,37% 73,53%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents
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mesos des de la seva anotació en el registre i no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos.  El Ple en un termini de 15 dies a comptar des del 
coneixement de la informació publicarà un informe agregat de la relació de factures i 
documents agrupats segons l’estat de la tramitació. 

 

En l’article 20 apartat 4 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2012 
s’estableix la metodologia i variables a utilitzar per la realització del informe trimestral que 
cal donar compte al Ple. 

 

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

L’estudi s’ha realitzat entre el període 01/07/2012 a 30/09/2012 tant per l’Ajuntament 
com pel Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell. 

 

En l’informe es relacionen el conjunt de factures no tramitades una vegada transcorreguts 
tres mesos des de la seva anotació en el registre general d’entrada i no havent-se iniciat el 
tràmit de reconeixement de l’obligació. 

 

D’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu apartat 4 s’estableix que el període legal de pagament de les 
certificacions ordinàries d’obra i per als pagaments de la resta de contractes subjectes als 
terminis de pagament de la LCSP, article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el seu text refòs, serà de 40 dies si l’inici del període legal 
de pagament es troba inclòs entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012.  

 

El present informe sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la 
Corporació local s’haurà de trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament 
d’Economia i Coneixement dins el mes següent al del tancament del trimestre natural, 
d’acord amb l’Ordre ECO/1046/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos 
de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera. 

 

La variable utilitzada en la informació objecte del present informe és la data de Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament. El tràmit en què es considera que s’ha iniciat l’expedient de 
reconeixement de l’obligació té establerta com a data la de conformitat i en conseqüència 
es detallen les factures que han excedit els tres mesos compresos entre la data del registre 
i la data de conformitat. 

 

Del període 01/07/2012 a 30/09/2012 resulten 2 factures per import de 4.708,20 € on 
l’Ajuntament ha superat el termini de tramitació de 3 mesos.  



 

25 
 

 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

    

El número de factures emeses i l’import total respecte les quals s’està incomplint el termini 
assenyalat en la Llei 15/2010 es el que es resumeix a continuació: 

    

  PERÍODE 01/07/2012 A 30/09/2012 

 
FACTURES 

REGISTRADES EN 
EL PERÍODE 

IMPORT 

Nº DE FACTURES 
TRAMITADES 
DESPRÉS DE 3 

MESOS 

IMPORT  
% 

PER 
Nº 

% PER 
IMPORT  

AJUNTAMENT  1.907 4.940.042,99 2 4.708,20 0,10% 0,10% 
PAT. 
TURISME 165 136.408,46 0 0,00 0,00% 0,00% 
OAM F. 
CASTELL 133 20.896,19 0 0,00 0,00% 0,00% 
TOTAL 2.205 5.097.347,64 2 4.708,20 0,09% 0,09% 

““““    

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la Corporació, de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
6.6.6.6. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 3R. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 3R. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 3R. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 3R. 
TRIMESTRE DE 2012, DETRIMESTRE DE 2012, DETRIMESTRE DE 2012, DETRIMESTRE DE 2012, DE    23 D’OCTUBRE DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 23 D’OCTUBRE DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 23 D’OCTUBRE DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 23 D’OCTUBRE DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.    
 
 
El secretari presenta l’informe trimestral de tresoreria, de 23 d’octubre de 2012, que es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 97/2012“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 97/2012“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 97/2012“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 97/2012    

 
Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte: Informe trimestral de Tresoreria sobre les obligacions amb incompliment del 
termini de pagament. 
 
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
 
D’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en 
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aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà 
necessariament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està 
incomplint el termini. 
 
Així mateix, segons Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, de la Generalitat de 
Catalunya, els ens locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera hauran de 
trametre aquest informe al Departament d’Economia i Coneixement el mes següent al del 
tancament del trimestre natural, d’acord amb el model d’informe de tresoreria annexat a 
l’ordre. 
 
ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
 
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis previstos en la 
Llei per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme 
i l’OAM Fundació Castell de Calafell corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2012. 
 
D’acord amb la disposició transitòria vuitena de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, el termini legal previst entre l’1 de 
gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012 per a que les Administracions tenen 
l’obligació d’abonar el preu de les obligacions serà dins dels quaranta dies següents a la 
data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que 
acreditin la realització total o parcial del contracte.  
 
Tal com s’estableix en l’apartat 4 de l’article 20 de les Bases d’Execució del Pressupost per 
a l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Calafell, s’ha considerat aquesta data com la data de 
conformitat. 
 
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
 
Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al 
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions 
de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell 

corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2012 és la següent:” 
  

PATRONAT DE TURISME
3r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 2012

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 3 6.926,67 3,45% 8,17%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 84 77.835,92 96,55% 91,83%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 87 84.762,59 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 12 11.801,53 11,43% 10,26%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents

OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
3r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 2012

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 22 2.476,13 28,21% 11,26%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 56 19.509,14 71,79% 88,74%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 78 21.985,27 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 33 9.555,99 80,49% 58,18%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents

AJUNTAMENT DE CALAFELL
3r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 20123r TRIMESTRE 2012

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 821 2.726.966,25 33,69% 46,24%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 1.616 3.170.988,09 66,31% 53,76%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 2.437 5.897.954,34 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 519 2.843.394,35 52,37% 73,53%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents
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La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats 
 
El Ple de la Corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
  
7.7.7.7.    APROVACAPROVACAPROVACAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 28/2012 28/2012 28/2012 28/2012 PER PER PER PER BAIXES PER BAIXES PER BAIXES PER BAIXES PER 
ANUL.LACIÓANUL.LACIÓANUL.LACIÓANUL.LACIÓ 
  
Cal tramitar un expedient de modificació de crèdit de baixes per anul.lació del pressupost 
vigent. 
 
D'acord amb això i tenint en compte el que disposen els articles 49, 50 i 51 del RD 
500/90, de 20 d’abril,  s'ha d'incoar el corresponent expedient de modificació de crèdits, 
mitjançant baixes per anul.lació que haurà de ser aprovat pel Ple de la Corporació. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de baixes per anul.lació, degudament informat 
per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor de CIU, l’abstenció d’UAM i 
el vot en contra del PSC, proposa al Ple: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Autoritzar la concessió de baixes per anul.lació amb càrrec a baixes de crèdits de 
despeses d’altres aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 28/2012    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER----    De conformitat amb allò que desboca l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 28/2012 s’exposarà al públic, previ anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública per resoldre-les. 
 
Sr. Solé: : : : tot i ser un punt de serveis interns exposaré jo ja que es tracta d’un tema d’una 
obra, estem parlant en aquest cas concretament de l’obra d’estació de bombeig del 
passeig de sant Antoni concretament a la tercera fase situat a Calafell platja, es la tercera 
fase de la renovació que ja es va iniciar en el seu moment per la renovació dels serveis del 
passeig amb la construcció de l’estació de bombeig i l’eliminació de l’actual del carrer sant 
Pere. Aquesta obra estava finançada 50% aportació municipal i 50% conveni amb la que 
l’ajuntament, amb un total aproximadament d’un milió tres-cents mil euros, diré xifres 
rodones per no entrar en imports exactes. En març de 2010 de va signar aquest conveni 
en la qual l’ajuntament va aconseguir signar el ajuntament amb l’ACA, en principi i un 
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conveni que havia de ser correcte en el qual l’ajuntament n’havia de tenir-ne un 
finançament en l’obra de 600.000 euros mes iva. Les obligacions del ajuntament eren les 
següents: elecció projecte, disposició dels terrenys, execució d’obra d’aquesta nova estació 
de bombament i unes sèrie d’altres obligacions que l’ajuntament havia de complir. Quan 
nosaltres entrem en el govern al juny del 2011 òbviament direm les obres i les actuacions 
que s’han de continuar o que estan planejades i diguéssim que estan entre dos legislatures 
i en aquet cas entre dos equips de governs diferent, òbviament n’ hi havien coses ha fer, 
que encara ens reclamava el conveni en aquest, notificacions, contractes, etc. Òbviament 
a l’estiu no podíem les obres i així es com vam arribar a la fase estival a octubre novembre 
del 2011 on hi va haver l’inicia de les obres i òbviament nosaltres es conta lo que es va fer 
en aquell període de temps i es que toca pagar a l’empresa constructora en aquest cas 
òbviament amb la empresa van fer la certificació i la vam entregar a l’aca diguessin 
coordina amb el que deia el conveni. Casualment al desembre de 2011 amb l’obra 
iniciada, recordem que es un obra molt important pel municipi pel sector de la platja, 
primer perquè l’estació de bombeig de carrer sant Pere actualment el sistema de 
funcionament es un sistema provisional i en alguns moments n’hi ha èpoques de l’any que 
donen problemes sobretot quan plou en alguns establiments o males olors en alguns 
punts es un problema doncs que òbviament l’obra aquesta es imprescindible es la tercera 
fase d’un esforç que va fer l’ajuntament en el seu moment en el que es el passeig. Al 
desembre de 2011 l’ACA em diu que rescindeix el contracte per incompliment de les 
clàusules que deia el conveni, òbviament nosaltres no donàvem crèdit i no donem crèdit al 
respecte però si que no podíem parar l’obra per la seva gran importància no es una obra 
que es pugui parar en el temps degut a la seva importància, torno a repetir. L’obra 
continua i nosaltres fem les reclamacions pertinents fins que ens troben a setmana santa 
de 2012 d’aquest mateix any, en la qual un mes per setmana santa veiem que l’obra no 
pot continuar per un tema econòmic que també continuava existint per problemes tècnics, 
es a dir, el projecte que estava fet a l’any 2010 era un projecte que no s’aguantava, que 
no estava ben fet i òbviament el sistema constructiu que s’emplenava no era el correcte, 
es a dir, ens trobem en setmana santa i arriba l’estiu, una obra que no podem acabar 
degut als problemes tècnics, al mal plantejament de un projecte i també òbviament amb 
uns problemes econòmics, en setmana òbviament hem de parar l’obra a Calafell platja 
punt principal d’atracció turística del municipi, no podia estar empantanegada sobretot 
tenint en aquest cas un hotel i establiments davant del passeig. Que fem, parem l’obra 
perquè pugui continuar la seva activitat, i duran aquest estiu òbviament hem tingut que 
refer el projecte, hem tingut que fer un projecte acord amb les característiques doncs ens 
demanaven els problemes que havien sortit i avui ens trobem aquí desprès d’haver 
redactat un nou projecte en la qual òbviament per un tema de contabilitat i segurament i 
em fiquen en punts de serveis interns, en la qual els diners en la qual diu que no ens 
donaran, i hem de trobar una solució i es el que avui venim a passar en el ple, es a dir, fer 
una modificació per tal de cobrir la part de l’ACA .hem de fer una referència a tres 
aspectes en primer joc com queda el projecte, el projecte que esta aprovat pel 2010 , 
evidentment l’haurem d’acabar amb un import inferior s’ha de rescindir en aquest cas al 
projecte anterior, farem una partida pel que podem agafar, òbviament haure de redactar 
un nou projecte adaptat doncs a les característiques del terreny i de l’obra que realment 
s’ha de fer. La nostra idea i el que si que farem continuar amb l’’obra el que venim avui a 
fer es solucionar un  problema en el qual n’hi ha n compliment per part de l’ajuntament 
en quin punt? I aquet es el punt important, perquè no es que l’ajuntament (com ja s’ha 
escampat en alguns jocs segurament hagi perdut una subvenció) això es fals, si nosaltres 
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llegim estrictament el conveni totes aquestes coses que nosaltres vam fem al 2011 
s’hauria d’haver fet al 2010 i així ho diu estrictament la clàusula per la que se agafa i que 
nosaltres no estem d’acord, quan s’agafa en aquest punt en el qual l’aportació econòmica 
de l’aca que s’ha de realitzar integrament dins de la anualitat del 2010, nosaltres al 2010 
no estàvem, es més si mires el plantejament en el seus arguments, fa una reflexió, es a dir, 
diu “l’obra s’havia d’iniciar al 2010” llavors si que hi hauria hagut una previsió econòmica, 
i això es el que l’aca en ha dit, a part la situació econòmica del país es una situació 
econòmica que fa que l’aca  tingui problemes per assumir els compromisos que durant 
l’època del tripartit s’havien fer, l’aca te un endeutament de 1400 milions d’euros 
actualment, en el qual en els últims anys de tripartit el endeutament es va triplicar amb un 
munt de convenir signats i un d’ells el de l’ajuntament de Calafell sense finançament al 
darrera i òbviament amb unes clàusules que no s’han complert, a part l’ajuntament i que 
també serien difícils de complir però clar ja havien fet un conveni, quedava poc temps per 
a les eleccions i home firmar convenis està bé, però clar ha d’haver finançament darrera, 
no hem de entrar en polèmica si s’havia de complir o no, es un tema de dir l’ACA no 
perquè diu que no ho complim òbviament nosaltres lo possible per a que l’ACA acabi 
reconeixent que ens ha de pagar aquesta part però si que dins del punt doncs hem de 
solucionar aquest problema contable per poder tirar l’obra cap endavant . Gràcies. 
 
Sr. Olivella: Molt be moltes gràcies te la paraula el portaveu de unió alternativa municipal. 
 
Sr. Parera :Defensarà el punt Joan Maria Triado Joan. 
    
Sr.Triadó:::: Bon dia a tothom, nosaltres estem una mica cansats, sentir parlar de que 
abans... uns feien unes coses, uns altres feien altres i alhora ho repeteixen al reves, a 
nosaltres ens sembla que la nostra legislatura comença al 2011 perquè hi ha molta gent 
que no hi havia abans, i per lo tant lo que tinguin que parlar es dels problemes que 
sorgeixin ara no els que havien sorgit abans, ara semblances sigui tot un tema de 
revenges. Si ens detenim al que estic comentant , veurem que el problema que es planteja 
avui aquí es de donar de baixa unes subvencions d’un pressupost d’una obra que es va 
adjudicar a una empresa concreta, no cal dir noms, i que pel que sigui no s’ha complert. 
Hi ha algú que no ha complert les obligacions pactades segons diu el conveni però que 
resulta que per aquesta causa hi ha al dia 7/02/2012 va arribar un escrit per lo tant, 
pressupostos actualitzats, i sent del febrer fins ara ningú a sàpiga res ara es quan se posa 
sobre la taula i resulta que sorgeixen un munt de problemes. L’excusa que fan servir de 
que diuen de que potser va ser un conveni fet cuit i corrents abans d’unes eleccions 
polítiques, els convenis son revisables sempre que no compleixin els acords, per lo tant 
l’ajuntament que va sortir les eleccions del  2011 podia revisar totes aquestes actuacions, 
si els projectes estaven ben fets i ara resulta que els ciutadana de Calafell tindran que 
aportar una quantitat important per que no l’aporta l’ase per incompliments, jo crec que 
s’ha de demanar responsabilitats per veure de qui son aquests incompliments, demanar 
responsabilitats de que aquest projecte esta mal fet perquè intervenen dues 
administracions i una empresa i ara resulta que ens trobem que el projecte estava mal fet, 
que el conveni no s’incompleix, però a pagar com sempre la gent de Calafell, per això han 
de pujar l’IBI, les brosses i altres coses i penso que arriba un punts, que ens tenim que 
posar les piles i demanar responsabilitats i qui la fa que la pagui i aquí Buenos, es que 
desprès anem llegint resulta que tampoc complim el pla de finançament, l’ estabilitat 
pressupostaria i no complim en 5500000 euros i ens proposen ara despresa i corrents he 
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vist que entrava en el projecte que vol que ho aprovem i tampoc està aprovat, no sabem 
lo que puja i aquesta obra clar que es podria fer però jo també em pregunto una altre 
cosa, perquè un connector amb balsa i un depòsit de bombament amb alta ho ha de 
pagar l’ ajuntament<? Quan això hauria d’anar a càrrec de l’aca , perquè no es va 
demanar responsabilitats en el seu moment, clar ara van sortint coses igual que al mercat 
municipal, però bueno el que passa amb el cine iris que s’havia de fer una partida afegida 
de 150000 euros perquè tampoc no s’hi contava. Aquest convenis que ara anem rebent i 
que es ha de pagar el poble de Calafell, això s’havia de pensar abans, en tot cas si no es 
trobava be, per això va haver un canvi en el grup municipal o dels grups municipals 
perquè la gent del poble no estava contenta, i per tant no està encara menys contenta em 
sembla que no es de raó. Per tant, en primer cas jo i el meu grup, es que s’ expliqués 
exactament i busqués els responsables de tot aquest incompliments i com es que ens 
estan proposant donar de baia unes partides que a més a més també hi ha un altre 
contracte de manteniment de llum mantenint problemes amb d’iluminació del municipi i 
ara també ens donem de baixa el contracte del manteniment que vol dir que tindrem 
apagades de llum? Que els carrers cremaran menys les bombi-les? Perquè al ple passat 
vaig demanar que es canviessin les bombilles i ara donem de baixa 65000 euros. Suposo 
que podrien haver unes quantes bombilles amb 65000 euros. En el primer torn nosaltres 
no direm res mes en tot cas, ja respondré més tard.  
 
    
Sr. Robert: : : : Moltes gràcies. També breument la qüestió que la comissió informativa de 
l’altre dia no hi havia l’expedient complert nomes hi havia els informes tècnics municipals 
de l’àrea de territori, ni havia el projecte. Aquests informes s’han fet a corre cuita en data 
26  també a ultima hora del mati en posterioritat a la comissió informativa. La secretaria 
va dir que en una comissió informativa extraordinària urgent podien passar punts sense el 
100% de compliment, però jo crec que això seria en casos molt extrems que dius bueno 
ha passat alguna desgracia o alguna cosa, i el tema administratiu ja el solvatarem això es 
un punt lo suficientment important com per a que anés totalment documentat en una 
comissió informativa, perquè les preguntes del Sr. Triado encertades les hem de fer en un 
ple que dubto que les sàpiguen respondre però espero la seva resposta. 
 
 Segon, acaben d’entrar el projecte ara això vol dir que segurament tampoc està aprovat i 
llavors estem en un ple que segurament falta un tràmit per tirar endavant aquest punt, 
suposo que els tècnics en informaran si es correcte passar aquest punt sense el projecte 
aprovat, almenys sota el meu criteri perquè l’acabo de veure ara però anant a les paraules 
del regidor ponent d’avui, miri jo seré mes breu que vostè perquè realment potser la gent 
no s’ha enterat be, miri punt nº1 gràcies  a vostès s’acaba de perdre una subvenció de 
720000 euros, per no complir uns tràmits han perdut una subvenció de 720000 euros. 
Segon, diuen que això es culpa de que l’aca va fer un conveni sense realbaguera, vostès 
sabran l’aca ara està en mans de qui esta, pregunti’ns si l’aca es capaç de signar convenis 
amb d’administracions sense tenir la cobertura econòmica darrere, jo crec que segurament 
la tenien. Però casualment volen parlar de política a nivell de Catalunya i ens fan esment 
del tripartit, miri qui governa ara i quan es l’aca que diu que no pot aportar aquests 
diners, no es el tripartit, no se qui es, però no el tripartit. Hem de parlar de política 
municipal senyors,no de política autonòmica que això ja vindrà d’aquí uns dies, la qüestió 
es que s’ha perdut una subvenció de la ajuntament de Calafell de 72000 euros bueno el 
felicito, va donant bons pasost projecte? La mateixa empresa que ara diu que s’hauria de 
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renovar perquè es mes complicat de lo. Que ha fet amb això? Abandona el projecte, 
vostès han tapat això a l’estiu amb aquesta escusa d’aquest estiu però lo que han fet es 
lapidar de moment aquest projecte, aquest projecte ara està parat, l’han abandonat. Això 
que significa? Que te tot el barri de platja penjat, perquè si això no tira endavant no pot 
continuar tot el projecte que hi havia per treure les aigües pluvials i el clavegueram de tot 
el barri de Calafell per lo tant vostè te tot el barri de la platja penjat. A dit que es un dels 
focus mes importants econòmic o turístics, la qüestió que vostè el te penjat. Les olors 
‘aquest estiu no han sigut casualitat, es que aquest projecte t’ha de tirar endavant, qui ha 
fet aquest projecte? La mateixa empresa que ara diu que s’hauria de renovar perquè es 
mes complicat de lo que sembla. 
 
Es la empresa que va fer el projecte i ara es la empresa que diu que es complicat, llavors 
no digui que això estava mal fet en la seva època, el projecte es de la empresa que l’ha fet 
que més, quina solució ens dona vostè avui, per a aquest desfase de més de mes 600000 
euros que faltes per acabar això. Vostès ara tanquen aquest projecte, deixen el barri de la 
platja penjat, i a més a més no diuen que falten 600000 per acabar més el iva segurament 
gairebé podríem dir que falten 800000 euros i encara no han aportat la solució. No 
aporten la solució ni a la comissió informativa perquè l’expedient no estava ple, ni avui jo li 
he sentit en la seva exposició, suposo que li preguntarà al senyor Triado de on pensen 
vostès donar la solució i ja els hi repeteixo que es la mateixa empresa qui ara diu que s’ha 
de refer el projecte, el últim dia la ultima hora. Com be a dit el senyor Triado vostès sabien 
que havien incomplert el mes de febrer si s’hagués pogut posar solució més immediata. 
Que han fet? Han esperat a última hora i ara resulta que l’Ajuntament si no es fa aquesta 
modificació pressupostaria, perquè es un problema prioritari, segons la normativa, no es 
poden tirar endavant mes modificacions pressupostàries, per lo tan si no solucionessin 
aquesta situació, també col·lapsarien aquest ajuntament, per lo qual tindrien dues coses 
col·lapsades, si no ni han més..tot el barri de la platja i ara tindrien col·lapsada la 
corporació. Aquesta es la realitat, i es la realitat d’aquest punt que tractem avui, un punt 
que vingui complet i un punt que lo que diu es que han robat 720000 que tindrien que 
haver arribat a l’ ajuntament i no arribaran gràcies a la seva gestió. Gràcies 
 
 
Sr, Rafael Solé: Gràcies. En primer moment respondré al UAM al senyor Triado. Vostè a 
començat la intervenció amb un, perquè si abans, que si ara, que si comparacions...jo no 
se, he fet una explicació del calendari dient com van les coses i en quin punt s’havien 
incomplert entre cometes el calendari d’aquesta obra, tant de finançament com de 
projecte. Es més he afegit que no es busquen culpables ni problemes sinó lo que estem 
fent avui es buscar solucions, que per això hi son, buscar solucions a coses doncs que no 
s’havien fet be en el seu moment, agradi o no agradi amb el que ha intervingut en segona 
instància. Per tant, diu que al haver entrat nosaltres al govern podrien haver mirat tots els 
convenis i tot, escolti nosaltres quan vam entrar no teníem cap notificació per part de 
l’ACA que el conveni no tirava endavant, es més confiava. Diuen que nosaltres vivim de 
redits, pues mira aquí es va fer un redit que nosaltres l’estem patint. Confiaven en aquest 
cas en aquest conveni. Parla de responsabilitat, nosaltres demanem buscar la 
responsabilitat i això ho estem fent. Amb això no es preocupi, que amb això si que tindrà 
la nostra feina. Desprès ha fet unes altres intervencions, que si el tema del enllumenat, 
que si altres coses que l’ACA ha de assumir, miri l’aca ha de assumir moltes coses que 
actualment no ho està fent que malauradament ho està fent l’ajuntament de Calafell, per 
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no deixar penjat alguns punt del municipi pel que fa bombes de diferent estacions de 
bombeig del municipi, això ja ho estem fent i estem demanant responsabilitats, però 
òbviament hem de buscar el tema del problema de la obra que és més important que 
arreglar punts puntuals, després ja parlarem de la il·luminació i d’altres coses que no tenen 
res a veure amb aquest punt. Però ja li dic que nosaltres la responsabilitat la hem demanat 
nosaltres en aquest cas no teníem cap notificació de l’ACA que s’incomplia el conveni, 
nosaltres confiàvem en lo que havien fet l’anterior equip de govern cada cop més hem de 
confiar menys en lo que havien deixat, i així ens ho està demostrant les coses i el dit que 
hem vingut a buscar solucions ni buscar problemes ni culpables. Pel que fa la intervenció 
del senyor Joan Carles Robert, que està la platja penjada, òbviament el aquest es el seu 
principal discurs en el seu punt i es natural que vostè ho fes com en aquest cas partit 
polític de la oposició, es la manera que vostè pot treure redits o no pot treure redits, però 
en aquest cas el que si que està fent es, diguéssim, un acte de irresponsabilitat, perquè al 
final estem parlant d’un problema que acabat sent en primera instància, un problema 
econòmic i desprès era tècnic. No he parlat de política a nivell de Catalunya, lo que passa 
es que òbviament, he fet referència a unes dates i òbviament he tingut que dir qui anava 
o no, perquè les coses es feien abans a com es fan ara eren molt diferents i així ho 
demostren cada dia quan vostè es llegeix un diari i mira quin es el panorama. L’únic que 
he fet es establir el calendari, perquè va be saber, un no es pot assentar aquí i dir les coses 
en funció del que creu més convenient. Diu que gràcies a nosaltres hem deixat la platja 
penjada, miri aquest conveni es fa firmar al març del 2010, temps suficient per haver 
començat l’obra dins del 2010 i poden complir lo que deia el conveni i ara no ens 
trobaríem amb quest problema. Vostè òbviament ens fica les culpes a nosaltres, nosaltres 
no estàvem al 2010, vam arribar aquí al juny de 2011 i vam fer la feina en aquells 3 mesos 
durant l’estiu per començar l’obra en aquell mateix any, cosa que vostès haurien de haver 
fet al 2010, no vull entrar en buscar un culpable o no buscar un culpable, el que tampoc 
faré es que vostè vingui aquí s’assenti i digui el que li sembli i es quedi tant ample, quan la 
veritat en aquest moment es aquesta. No només s’ha penjat el barri de la platja, es més, 
hem anat fent les intervencions necessàries per la qual la platja pugui funcionar durant tot 
l’estiu d’aquesta manera l’obra es va parar abans, per problemes tècnics? òbviament per 
problemes tècnics, després diu que nosaltres hem lapidat el projecte, miri òbviament es 
que aquest projecte no serveix, està demostrat, aquest projecte no serveix, es a dir, que la 
va fer una empresa, es igual es que igualment no serveix, es que no hem tingut que 
redactar un altre d’altre de projecte. És més nosaltres aprofitarem les partides que 
puguem dur-les a terme òbviament hem de redactar un nou projecte, i amb això si que 
estem d’acord, hagués projecte no serveix i òbviament l’hem de canviar, no anirem en 
contra d’una paret , perquè d’aquesta manera l’estiu se’ns va tirar damunt. Si el projecte 
hagués estat ben fet, l’obra ja estaria feta. Per tant, al final les responsabilitats doncs crec 
que està ben clara, nosaltres estem aquí per buscar solucions i així ja estem treballant, 
però a més dir que el barri que està penjat amb un sistema provisional, li he recordar que 
vostès quan van fer la segona fase, i així ho han escrit en notes de premsa, que ara aquest 
sistema era provisional i a fi i a efecte que la tercera fase es buscaria el finançament i es 
buscaria de fer. Ho poden llegir en les seves notes de premsa, es a dir, vostès fiquen un 
sistema provisional sense saber com finançarien la tercera fase i sense saber com havia de 
ser aquest projecte, desprès troben un finançament, un finançament que no s’ha complert 
per culpa de la irresponsabilitat de no haver complit el conveni i un projecte que tampoc 
serveix per res i amb això es amb el únic punt que estem d’acord , per tant establien un 
sistema provisional quan no sabien com resoldre la tercera fase i aquesta es la realitat, per 



 

33 
 

tant, si anem amb un calendari i anem a mirar les coses com son doncs les coses de 
cadascú les pot mirar com vulgui però la realitat es aquesta. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé moltes gràcies, iniciem el torn, UAM té la paraula. 
 
Sr. Triado: Sí, continuant amb la resposta, que ha fet el representant del equip de govern, 
miri nosaltres, en aquest període ens hagués agradat, bueno em penso que es d’obligació 
de que el document de responsabilitat que diu que han tirat endavant doncs estigués 
present amb el punt, tindria que estar present. Si n’hi ha un canvi de programa, hi ha un 
projecte nou i té que haver una renúncia per part de l’empresa que té l’obra ara 
adjudicada o com a mínim un conveni on assumeixi l’ obra següent, si es que es presenta, 
el projecte i s’aprova. En quan el punt d’enllumenat que diu el ponent, i que ara si que en 
parla en el punt, un dels apartats de la modificació diu contracte de manteniment 
d’enllumenat, que es donen de baixa 65000 euros, per lo tant en parla del punt, o sigui jo 
li dic que quan em contestin, me contestin una mica llegint lo que vostès mateixos han 
escrit. Jo aleshores, n’hi ha unes preguntes a fer, que suposo que es farien molta gent. 
Qui va redactar el projecte inicial, que no ho va fer be?, Segona, si el projecte inicial, el 
segon projecte el redacta el primer que va redactar el projecte inicial i que no serveix, i que 
aquest segon tampoc servirà, quines garanties tenen aquest projecte nou que encara no 
s’aprova que no sabem oficialment lo que puja, quines garanties n’hi ha de tot això? 
Podem trobar que el projecte que estiguin donant ara i que s’adjudiqui segurament 
s’adjudicarà a la mateixa empresa i que ha estat fent l’obra fins ara, no tingui els mateixos 
problemes que ha tingut fins ara? Això penso que son coses, i amb esperit de 
col·laboració estigui que parlar en comissió i jo tinc entès pels meus companys que això no 
se’n ha parlat en comissió, penso que son coses que primer es tinguin que comentar i 
diuen que 4 ulls veuen millor que 2. Per lo tant, si la gent s’ofereix i els regidors 
s’ofereixen i que per això estan a l’Ajuntament, per fer un servei al poble, lo primer que 
s’hauria de fer és com a mínim escoltar a la gent, mirar entre tots lo que pot ser bo i lo 
que pot ser, en tot cas, aprofitar pel projecte i tirar-lo endavant. Nosaltres en tot cas el vot 
ja ho definirà el portaveu nostre el senyor Perea, però aquí queden totes aquestes 
preguntes que en aquest moment no les podem contestar, ni les sabem. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. Partit Popular. Partir Socialista. 
 
Sr. Joan Carles: gràcies senyor Alcalde. Miri jo senyor . Solé suposo que deu ser per una 
mica de inexperiència l’administració, però ens ha donat aquí un petit discurs i vostè 
hauria de sapiguem que quan un obra està adjudicada, al menys per part de l’ajuntament 
de Calafell, vostè diu que si la tercera fase que si ha de quedar ben clar, miri, l’obra estava 
adjudicada per lo tant els diners estaven, els diners que estaven destinats a l’ACA igual 
eren el pressupost 2010, i els diners passen d’un exercici a un altre, si vostès no fan els 
deures, llavors l’ACA pot rescindir i parar-los, això suposo que ho podrà entendre, per lo 
tant l’ACA si veu que vostès no fan res ella allibera els diners per destinar-los a un altre 
cosa o no gastar-los perquè ara no pot com vostè be ha dit. La qüestió es que ha insistit 
en la política autonòmica, la qüestió es que abans hi havia subvenció per aquest projecte i 
ara hi ha hagut una retallada per aquest projecte i hagut un canvi polític, que no que ara 
no ve a cuento, nosaltres creiem en aquest projecte i am poar el diners, i vostès lo que fan 
ara es aturar-lo. No se si es per que no hi creuen. N’hi han un munt de preguntes que han 
fet l’altre grup de la oposició que vostè no ha contestat, jo li he dit abans que he esperat 
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que vostè lo que ha fet a sigut un discurs, la qüestió és, aquesta pèrdua de subvenció i 
aquest 600 i pico mil d’euros i no 800000 amb l’Iva, vostès no diuen com ho faran ni d’un 
trauran els diners ni quin exercici, d’ on pensen treure-ho, tampoc diuen com faran aquest 
projecte, quan començaran un altre vegada, tenen el barri en “ascuas” com es diu, vostès 
no aporten la solució econòmica, ni aporten la solució administrativa tampoc llavor el 
senyor Triado també ha estat encertat quan diu que el projecte que es redacta ara el 
redacta la mateixa empresa. N’hi ha una sèrie de qüestions que també em consta que 
vostè no va afrontar a la seva comissió informativa de territori, i vostè també fa com la 
seva companya que no te en compte la oposició. Vostè tindria que haver anat a la 
comissió informativa amb tot aquest problema per a veure com es podia afrontar , potser 
es podria haver arribar a un acord amb la oposició i la solució hagués pogut estar 
consensuada i ara un punt que donarà ¾ d’hora, en dos minuts l’haguéssim pogut 
solvatar però no vostès no ens tenen en compte vostès tiren, que es perd una subvenció 
708000 euros, i a mi que? Que tinc tot un barri parat amb un projecte que no se com 
acabarem, i a mi que? Que no se d’un traurem els 600 i pico que falten no se encara? La 
qüestió es tirar endavant i continuem, jo lo que lo agrairia senyor Solé es que contesti 
concretament a algunes de les preguntes que aquí se li han fet. Contesti si us plau, i 
sobretot quan te pensat que aquest projecte pot continuar i com solventarà el problema 
econòmic? Això es lo que ens interessa i si ja han emprés accions contra l’ACA això ho 
hagués pogut comentar, per que jo almenys no he vist cap paper, els meus companys de 
la comissió de territori tampoc, per lo tant, sàpiguen que la obra estava adjudicada, que hi 
havia diners per fer-ho i ara ens trobem que s’han perdut pel camí part dels diners, i a més 
a més, aquest projecte està parat i la solució en “standby” . jo lo que li demanaria és això 
que concretés i ens deixes tranquils quan sortim d’aquest ple de com vostès solucionaran 
aquest problema, sobretot quan aquí a la taula ja li reparteixo jo documentació que 
encara no està oficialment aprovada i potser aquell punt ja grillola una miqueta. 
Sr. Alcalde: Gràcies. Te la paraula i tenca el tema l’oponent Sr. Solé. 
 
Sr. Rafael Solé: en primer lloc amb el senyor Triado del grup municipal de UAM. Quan li he 
dit el tema de l’enllumenat òbviament, estem treballant amb el tema del enllumenat i en 
aquest cas doncs estem estudiant una nova adjudicació. Estem mirant un nou tema en 
aquest cas òbviament t’ha dit doncs que podríem agafar part d’aquets diners per 
continuar. Desprès podem entrar per part de les bombetes, vostè ha sigut alcalde, vostè es 
actualment regidor i sap quins son els problemes que tenim amb l’enllumenat. Parlar 
d’aquest tema crec que es una mica,.. crec que hauriem de concretar-lo per que tothom 
sap com funciona el tema del enllumenat d’aquest municipi i que esperem nosaltres 
donar-li solució. Qui va redactar aquest projecte? Aquest projecte el va redactar Sorea, qui 
adelantar aquest nou projecte? També Sorea, amb diferència que s’han constatat amb 
diferent ingenieries per trobar la solució, que en principi, es la que ha de portar garanties. 
Home, quines garanties tenen ara al 100%? Miri, les garanties nosaltres contem que han 
de ser-hi, suposo que no en el moment quan es va fer, jo no volia entrar en el debat de 
aquest projecte, no servirà per res,jo deia que aquest projecte no era l’adequat  però 
òbviament hi ha qui parla de manera gratuïta. Es va parlar a la comissió informativa quan 
es va parar la obra, pels motius que siguin es va donar la expilació per uns problemes 
tècnics que van afectar a la obra i això si que es va comentar si no li van comentar els seus 
companys, li comento després del ple o quan tingui un moment. El que fa el senyor Joan 
Carles Robert, jo ja entenc que vostè intenta que, sembla que intenti agredir amb el tema, 
torno a repetir que el barri de la platja està penjat, escolti vostès van començar una 
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segona fase sense tenir clar com es farà la tercera, sense saber com podien executar la 
tercera i la segona fase es la que actualment està funcionant encara, per tant es una fase 
que es de vostès, però ja li he dit que no volíem entrar en un tema que..era un tema en el 
que s‘havia de trobar una solució en aquesta tercera fase. La segona fase en la qual hi ha 
aquest sistema de bombament provisional es el que està provocant tot això, potser 
sàpiguen com estava el tema i sàpiguen que no podien executar l’obra al 2010. Complint 
en aquest cas, si que ho haguessin al conveni de l’ACA cosa que no ho havien fet , 
podrien en aquest cas trobar una solució de manera provisional més adient. Segurament  
aquí hi intervenen tècnic i altres finals responsables sou vosaltres. Nosaltres no hem deixat 
el barri de la platja penjat, és més, veient els problemes, vam dir, parem per setmana santa 
per a que puguin continuar la activitat sobretot en l’època d’estiu i trobar qüestions en la 
tercera fase. Vostè parla de responsabilitats, nosaltres hem demanat les responsabilitats 
que hem cregut adients a les parts, en aquest cas a l’ACA, i així si que o hem fet i li estic 
responent a totes les preguntes que vostè ha deixat a l’aire. Avui estem parlant d’una 
modificació pel tema de la solució del projecte que vostès van aprovar. Nosaltres 
òbviament continuarem amb l’obra, el més aviat possible, que no s’interrompeixi al mínim 
l’activitat a la platja per solucionar aquest problema que vostès amb una solució 
provisional no ha donat fruit, com vostè ha dit, males olors, a uns punts d’alguns 
establiments problemes quan n’hi ha pluges, etc. Per tant vostè també ha de agafar part 
de la responsabilitat i dir que almenys aquest equip de govern, nosaltres, estem buscant 
solucions a la problemàtica. Deixar el barri penjat de l a la platja no,perquè la solució que 
hi ha actualment es una solució provisional, una solució que vostès van fer en la segona 
fase i aquesta es la realitat. No miri més enllà i no busqui més enllà del que hi ha, i no 
intenti confondre a la gent. Diu que no tenim en compte a la oposició, escolti per tenir 
compte a la oposició doncs un també ha d’estendre la mà. En aquest sentit ja veu com 
podem comptar amb un tema de responsabilitat que vostès per incompliment de conveni 
no van fer, no es fica ni en el costat del govern alhora de buscar una solució. Nosaltres no 
hem perdut uns subvenció així com així, nosaltres òbviament demanarem responsabilitats, 
si no haguéssim perdut la subvenció si s’haguessin complert els acords que deia l’ACA. 
Acords que s’havien de complir a l’any 201. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies passaríem a la votació. UAM? 
 
Sr. Parera: si senyor alcalde, doncs en aquest cas em deixes dir unes quantes coses. 
 
Sr. Alcalde: no perquè ara no toca senyor Perera. Es que si no, no acabarem mai el ple, 
m’entén? Vostè ja sap com funciona un ple i vostè ja fa molt anys que està per aquí i sap 
que tenia el temps per fer-ho, per tant el seu vot quin es? 
 
Sr. Perera: Miri vista la contesta de vostè, ja està decidit, un no. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. Partit Popular? 
 
Sra. Olga Elvira: el Partit Popular vota a favor. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista 
 
Sr. Ramon Ferré: El Partit Socialista vota en contra. 



 

36 
 

 
Sr. Alcalde: Convergència i Unió? 
 
Sra. Sandra Suarez: votem a favor. 
 
Sr. Alcalde: per tant s’aprova el punt per 11 vots a favor i 10 en contra. 
 
M’agradaria fer una manifestació curta i concisa per intentar resumir la problemàtica amb 
la que ens hem trobat de cara a resoldre el problema de tota la zona de la platja que jo el 
que no m’agradaria es que quedés a aquí com una passada així de demagògia per part de 
les persones que van tirar endavant en un principi aquest projecte que era el Partit 
Socialista en aquell moment i el seu equip aleshores crec que aquí hem de ser molt 
responsables tots, Joan Carles, hem d’anar tots agafats de la mà per tirar endavant una 
problemàtica que ha sorgit d’una cosa mal feta, i hem d’assumir tots responsabilitats, 
nosaltres ens vam trobar al mes de febrer que hi havia un conveni d’una obra que estava 
en marxa i el que han fet es patir molts mesos per una cosa mal feta, i això la ciutadania 
ho ha de saber. Si les coses haguessin sigut d’un altre manera, s’hagués plantejat d’un 
altre manera, com que vostè ha volgut fer grans demagògies com si la platja s’estés 
ensorrant quan resulta que al cap i a la fi, es d’un problema que hem trobat, o sigui hi 
havia un conveni com ha dit el regidor i molt ben dit i a explicat, perquè ell també ha patit 
i tot l’equip de govern ha patit i continuem patint per desenvolupar un obra que hi havia 
un conveni amb uns diners endarrere i resulta que al 2012 i va haver el compromís 
d’iniciar les obres, com ha dit el regidor,  un compromís de donar diners i resoldre, 2010 
he dit 2012 perdó 2010, al 2010 hi havia tot aquest compromís dins del conveni i aquest 
conveni el tenen vostès per que llavors estaven al govern hi aquests diners no hi havia cap,  
en cap lloc constava aleshores la ACA quan ha començat a revisar aquests convenir al mes 
de febrer els ha tallat tots perquè no sabien  com pagar-ho, estigui ben fet o no estiguin 
ben fet, però al darrere no hi havia aquests diners, aquests 708.000€ que vostè diu que 
s’han perdut, que els hem perdut nosaltres,  resulta que si jo ara faig demagògia diria, 
gràcies al partit socialista els calafellencs  hauran de pagar més per una mala gestió, però 
no ho diré , retiro el que acabo de dir ho retiro perquè penso que això no es el que toca 
dir, però si seguim la demagògia que vostè a seguit, es el que a dit vostè al principi, ha dit 
que el problema era dels que governen ara i no es això, no busquem culpables, perdoni, 
no busquem culpables, el conveni estava mal fet no hi havia diners al darrera, al mes de 
febrer ens diuen que no hi ha diners per seguir l’obra i es queda vostè tan ampla, clar con 
nosaltres no governem pels que venen, doncs miri el primer que hem fet es estar tot un 
seguit de mesos reunits amb tota la ACA, amb tota la gent busquen a veure com podien 
resoldre aquest problema, la ACA també l’ha dit al regidor que te un  deute de mil quatre-
cents milions d’euros, per tant és una ruïna pel país, fruit de què? Vostè mateix vostès ho 
poden deduir tota la gent que ens escolta, per tant no es pot fer res, aleshores que pasa? 
Que nosaltres el que si que hem fet es posar i al mes d’abril ja vam prendre  la decisió que 
tocava i en junta de govern van aprovar un contenciós contra l’ACA però el conveni esta 
aquí el pot veure tothom i veure que l’obra s’havia de començar i s’havia de pagar al 
2010, no al 2011 ni al 2012 hi aquests diners no hi son. Es igual l’aportació econòmica de 
el ACA diu es realitzarà integrament dins de l’anualitat 2010, que era quan estàveu  
vosaltres, nosaltres no hi eren llavors, aleshores no hi va haver certificat i no va haver res. 
Bé,  aleshores la formula de resoldre i de tirar endavant el projecte, evidentment que tirarà 
endavant el projecte i la formula doncs s’haurà de repartir entre els ciudatans 
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evidentment, és una obra pels ciutadans, és una obra per a tot el municipi i com ha dit el 
Joan Carles doncs abans de que s’ensorri la platja, que això tampoc és veritat, perquè la 
veritat es que s’ha anat treballant a l’estiu i s’ha intentat fer la part provisional igual que hi 
era, per tant jo el que si demanaria es una mica de comprensió una mica de no fer tantes 
histories estranyes ni veure tant fantasmes allà on no hi son i crec que donada la situació i 
això si que va molt en serio i donat de tot el que ens esta caient sinó hi ha un duro per 
poder fer res doncs ho es queda  això tal com esta o es busca una sortida i la sortida 
doncs serà busca aquests diners allà on sigui si es que volen tirar endavant aquesta obra 
que és tant important abans de què segons paraules del Joan Carles la platja se’ns ensorri, 
que tampoc es veritat, però en quan a lo de la partida que ens ha dit Sr. Triado d’ 
electricitat  que sàpiga que nosaltres el que estem buscant és donar-li una sortida, una 
altra formula que vostè també quan era alcalde ja parlava per portar una gestió diferent el 
tema d’electricitat, pensàvem poder-ho fer aquest any, no s’ha pogut fer  i per tant 
aquests diners estaven destinats per això, per tant com que no s’han gastat ho farem l’any 
que be intentarem seguir amb el procés que tenim iniciat i llavors per això hem tret 
aquests seixanta nou mil euros que ha dit. Res  mes jo crec que per part de l’equip de 
govern el que si que m’agradaria que els hi quedes la idea de que estem treballant pel 
municipi amb molta pressió amb molts problemes amb molta dificultat però que ens 
estem sortint i busquem les sortides i crec que si tenen ganes de col·laborar amb coses 
que vostès  van tirar endavant i pel que sigui doncs ara han sortit d’una altra manera, hem 
de buscar  també comprensió per què no esta la cosa fàcil i per tant com més complicat 
ho fem més difícil és de tirar endavant ara la obra es farà i començarà molt aviat, abans de 
que acabi l’any, moltes gràcies. Passem al punt vuit.  El punt vuit diu aprovació de la 
modificació pressupostaria núm. 29/2012 per majors ingressos.  
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres assistents, 11 
vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 10 vots en contra, 7 dels 
membres del PSC i 3 dels membres d’UAM, proposa al Ple: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Autoritzar la concessió de baixes per anul.lació amb càrrec a baixes de crèdits de 
despeses d’altres aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 28/2012    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER----    De conformitat amb allò que desboca l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 28/2012 s’exposarà al públic, previ anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública per resoldre-les. 
 
ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:    

 
PRESSUPOST 2012 
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EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT 28/2012 
 

Consignació de despeses amb crèdits en baixaConsignació de despeses amb crèdits en baixaConsignació de despeses amb crèdits en baixaConsignació de despeses amb crèdits en baixa:  

 
      PROPOSTA  
    CONSIGNACI

Ó 
PROPOSTA CONSIGNACI

Ó  
 APLIC.PRESSU

P. 
NOM ACTUAL BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     
210 1510 6130530 CONSTRUCCIÓ NOVA 

EBAR I SOBREEIXIDOR 
EBAR ESTANY 

 708.000,00 € 516.082,95 € 191.917,05 € 

210 1510 6130030 ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT 

126.750,89 € 126.750,89 € 0,00 € 

420 1650 22711 CONTRACTE 
MANTENIMENT 
ENLLUMENAT 

480.000,00 € 65.166,16 € 414.833,84 € 

   TOTAL 1.314.750,89 € 708.000,00 € 606.750,89 € 

Consignació d’ingressos amb crèdits en baixa:Consignació d’ingressos amb crèdits en baixa:Consignació d’ingressos amb crèdits en baixa:Consignació d’ingressos amb crèdits en baixa:  

 
      PROPOSTA 
    CONSIGNACI

Ó 
PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org  Econom.     
210  75060 

CONVENI ACA 

708.000,00 € 708.000,00 € 0,00 € 

   TOTAL 708.000,00 € 708.000,00 € 0,00€ 

 
 
 
 
 
8.8.8.8.    APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIAAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIAAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIAAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA    29/2012 29/2012 29/2012 29/2012 PER MAJORS PER MAJORS PER MAJORS PER MAJORS 
INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS     
  
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l’exercici del 2013, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, la tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per majors ingressos, 
a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses 
esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per 
majors ingressos, degudament informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
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La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, 
l’abstenció d’UAM i el vot en contra del PSC proposa al Ple: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Autoritzar la concessió de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per majors 
ingressoss, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es 
poden demorar fins a l’exercici 2013. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 29/2012    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER----    De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’expedient 29/2012 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per 
quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini 
esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública per 
resoldre-les. 
 
Sr. Alcalde: Molt be gràcies, dono la paraula a la portaveu Montse López  
 
Sra. Montse López: Gràcies Joan, com be ha informat la secretaria en aquest expedient el 
que s’està passant és una rectificació per majors ingressos, això vol dir que nosaltres hem 
rebut uns ingressos superiors dels que esperàvem i per tant els hem d’incloure al 
pressupost, aquest fet ens ha portat a una decisió que era molt clara des de el primer 
moment de l’equip de govern, que era que aquests ingressos, aquest milió dos-cents, es 
tenia que revertir directament a la ciutadania, que és el que s’ha fet, entre d’altres 
partides,  ha de quedar clar que el setanta cint per cent d’aquest import es destina 
directament a la ciutadania, a traves de dues seccions que són diferenciades i que 
realment es una gran aposta d’aquest equip de govern, tenint en comte la situació 
econòmica en la que estem. La primera, jo crec que és amb la que ens sentim més 
orgullosos tot l’equip de govern, és el poder crear un programa d’ocupació finançat 
exclusivament amb finançament públic, amb finançament de l’Ajuntament de Calafell, o 
sigui és un projecte de l’Ajuntament de Calafell, aquest projecte nosaltres destinem cent 
cinquanta mil euros i es diu Calafell Crea, es com  he dit per la creació de l’ocupació i la 
millora de la culpabilitat al municipi de Calafell, és una aposta forta, és una aposta que 
creiem que nosaltres apostem i continuarem apostant amb ella en un futur perquè 
nosaltres si que tenim sensibilitat amb el patiment dels nostres ciutadans i companys a la fi 
perquè són veïns en el sentit de l’atur que estem patint, o sigui es l’inicia de poder generar 
més  llocs de treball a través d’un pla que realment és com un pla d’ocupació en aquest 
sentit. L’altra part que nosaltres també vam creure molt necessari  tenint en compte totes 
les inquietuds que ens manifestant els nostres ciutadans és fer unes inversions que son 
necessàries en aquest sentit es destinaran cent setanta cinc mil euros ha una sèrie d’obres, 
entre elles esta el que es la obra de  millores de carrers, en aquesta millora de carrers 
consistirà en la substitució de la Illa de Vianants de Calafell i reorganització dels serveis 
que hi ha en aquella zona perquè es una zona que es ben cert que necessita uns 
arranjaments necessaris, en aquest pack els carrers afectats són el c/ Montserrat, c/ Del 
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Carme, c/ Mallorca, c/ Sant Pere i de forma puntual algunes obres del Passeig Marítim, 
també es ben cert que en algunes ocasiones el regidor de l’àrea ha comentat i nosaltres 
com equip de govern, que nosaltres apostem per petites millores als carrers per Calafell, 
perquè és el que ens demana la gent, la gent no vol grans obres, sinó la gent el que vol es 
la millora del dia a dia i per tant són coses petites que es necessiten.  També es ben cert 
que es destinant seixanta mil euros a parcs i jardins, en aquest cas continuen amb un 
projecte que vam iniciar ja fa mesos on van creure oportú que es tenien que millorar les 
condicions d’aquests parcs i jardins, en aquest cas consistirà en instal·lació de paviments 
de seguretat que es una gran demanda per part de pares i mares en el sentit de seguretat 
del seus fills, també es creu oportú fer les canalitzacions de pluvials i evacuació de rampes 
perquè es cert que es una mancança i també el problema de la canalització del pluvials fan 
que es facin malbé els parcs i no es necessari o sigui amb això es pot arreglar. També hem 
apostat per la creació d’un àrea de fitnnes a la platja són els aparells que es posen per què 
la gent gran i no tan gran o sigui que qualsevol persona pugui gaudir d’aquest sistema. 
Així mateix també hi ha una revindicació que es fa des de L’Alorda Park que és un pas per 
vianants a la riera de l’estany, s’ha tingut que donar una solució tècnica, constructiva, 
econòmica i necessària  per tal de construir el pas ja que es quedaven incomunicats, en 
aquest sentit hi ha el problema de la riera entre la riera de l’estany i la carretera de 
l’estació, la inversió que realment s’ha tingut, que nosaltres som responsables i complim i 
creient que s’ha d’acabar es el tema del cinema Iris, realment es una inversió que a 
nosaltres en concret es pot dir que ens ha dolgut tenir que fer-la per què es ben cert que 
existien els diners i l’anterior mandat van decidir treure aquests diners per fer altres 
actuacions pre-electorals per fer una sèrie de millores, per tapar forats quan realment hi 
havia una obra construïda i realment amb l’exposició que han fet anteriorment  amb l’altre 
punt, i van creure oportú i van decidir treure diners i no deixar euros suficients per poder 
acabar aquesta obra i nosaltres per responsabilitat doncs hem fet aquesta aportació que 
suma una quantitat de dos cents cinquanta mil euros, que es el que es va donar de baixa, 
per tant, es va donar més de baixa però el que hem fet és ajustar preus i els imports per 
poder fer front a la despesa que comporta acabar i també omplir de contingut i de mobles 
aquest edifici perquè no es només la obra.  S’ha de dir que hi ha un vint-i-cinc per cent 
d’aquest import que es destina a millores de gestió municipals que revertirà, que la gent 
pot dir que això en què consisteix, doncs que quan el ciutadà s’apropi a l’Ajuntament rebi 
una millor atenció, més rapida, més directe i això és una qüestió interna, és una qüestió 
interna que si que s’apliquen els diners a qüestions internes per què hi vagi millor 
l’ajuntament però el ciutadà quan hi vagi a fer una atenció dons rebrà aquesta millora, 
hem de dir insisteixo, que aquestes modificacions, aquestes inversions, aquests diners van 
directament, es destinen directament al benestar del ciutadà es ben cert que hi ha d’altres 
millores que s’han de fer nosaltres som conscients i en funció de com anem fer i tenim en 
comte que ara els pressupost, es duran a terme es faran sempre a mesura dels ingressos 
que tinguem, jo crec que ha quedat tot dit si hi ha algun dubte, doncs en el torn que 
toqui ja s’aclarirà, moltes gràcies. Perdoneu m’he oblidat d’una altra inversió que es farà 
que es els equipaments esportius a una urbanització que també hi ha una demanda que 
fa molts anys que s’està fent i bueno fem una inversió de cinquanta mil euros per què 
aquesta urbanització Calafell Park puguin tenir aquestes instal·lacions esportives que 
exactament són unes pistes de tenis.  
 
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies, iniciem el torn del grups, te la paraula el portaveu del 
grup UAM. 
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Sr. Josep Parera: Sí senyor Alcalde, no ens agrada gens la conducta del passat punt, això 
només deixi’m dir dues coses sis plau per què quan un punt tant important com era no 
esta informat a les informatives i no tinc expedients ni res i no poder dir res, son coses i 
actuacions que no ens agraden gens. En aquest punt indiscutiblement hi ha un milió dos 
cents mil euros que estem d’acord que es divideixen en varis punts però lògicament per no 
molestar serè  curt no hi ha les prioritats que el municipi necessita, es veritat que hi ha el 
pla d’ocupació cent cinquanta mil euros, convenis d’estudis tres mil dos-cents euros, pas 
de vianants de l’Alorda Park quaranta mil euros, deu ni do, desenvolupament seixanta dos 
mil euros, equipaments cinquanta mil euros com s’ha dit abans, aquí si que hi ha una 
prioritat, estem d’acord que es una prioritat es una cosa lògicament que hem arribar a 
aquest punt però el centre cívic dos cents cinquanta mil euros, l’explicació sense tenir 
expedient ni res per què la única cosa que tenim es una fulla amb números i sense 
expedient això lògicament no ens agrada, sí que es veritat que després hi ha un altre punt 
suplement de crèdit que lògicament, miri no hi entraré per lo tant el que he dit senyor 
Alcalde no ho he dit, no hi ha prioritats i per lo tant no se informa a les informatives, 
aquest ple no s’ha fet com s’havia de fer, les informatives no es fan com s’han de fer,no hi 
ha expedients reglamentaris no tenim res completament, per lo tant es defensem amb les 
armes que tenim i si fem riure es el que direm als nostres votants perdoneu però no 
sabem res mes, però vostè esta allà dintre i no sap res més? No, no ser res mes, pot 
continuar senyor alcalde. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, gràcies pel permís, té la paraula el Partit Socialista. 
 
Sr. Ramon Ferre: Sí moltes gràcies, be fins ara ens han estat donant la culpa de tot, de que 
no hi ha diners, de que hem fet les coses malament, de que bueno tot, tot tenim la culpa 
el partit socialista pel que sembla no només a l’Ajuntament de Calafell sinó també a la 
Generalitat, però la realitat es que des de que vostès estan governant han tingut dos anys 
majors ingressos l’any passat més de set cents mil euros i aquest any un milió dos cents 
mil euros, que es el que avui en aquest punt passem, un milió dos-cents mil euros  més 
d’ingressos no ha final d’any estem a l’octubre, bueno prop del novembre, però encara 
tenen temps per gasta’ls i per tant es possible que fins i tot per final d’any encara hi hagin 
més de majors  ingressos, per tant imagini’ns vostès això de que no tenen diners es 
totalment fals, per què ja porten dos expedients de majors ingressos des de que vostès 
governen, que han fet amb aquests majors ingressos per què són deguts aquests majors 
ingressos, pues com vostès saben s’han degut a un major increment de l’IBI que va pujar 
el deu per cent fruit d’un decret de l’estat que obligava a pujar el deu per cent L’IBI a 
Calafell, vostès amb un pla de ajust que es va presentar per pagar les despeses dels 
proveïdors que hi havien pendents van fer que l’any que ve aquest increment de l’IBI es 
mantingui, que el podien haver compensat amb una baixada del tipus de l’IBI com veurem 
al punts que venen després de les ordenances veurem com aquesta baixada no es 
produeix, per tant l’any que ve tornaran a tenir aquest milió dos cents, ja son dos milions 
quatre cents que tindran, i be ens estan dient que això a mes a mes doncs reverteix a la 
ciutadania, home jo crec que la millor manera de que reverteixi precisament a la 
ciutadania es precisament que l’any que ve s’hagués compensat aquest IBI i que no 
haguessin de pagar aquest deu per cent que ja han pagat aquest any de mes si tant es 
reverteix a la ciutadania el que no  s’entén  es que vostès ho destinin a actuacions, que la 
ponent a dit que eren necessàries, ja fins i tot estic disposar a admetre-li  que son 
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importants, excepte la de l’àrea de fitnes de la platja, per mi la resta totes són importants, 
però mirin vostès mateixos han enviat una carta a les associacions de veïns dient que hi 
havia una actuació en aquest municipi que era prioritària i urgent per mi això encara es 
mes que important i mes que necessari, una actuació prioritària i urgent que es la de fer 
un pas subterrani al c/Pisuerga per creuar la via del tren, quantes més persones han de 
morir mentre no es faci aquest pas, jo crec que millor que destinar aquests diners, aquest 
milió dos-cents mil euros a una actuació que es prioritària i urgent i no dit per mi només 
sinó que ho han dit vostès a una carta que han enviat a les associacions de veïns, que 
millor que destinar aquests diners que avui s’han ingressat de mes o que avui tenim de 
mes per poder fer ja aquest pas d’una vegada per totes, vostès estan dient que Adif es el 
que ha de fer el pas, però mirin la realitat es que Adif no te els diners per fer-ho i no 
només això sinó que el nostre grup parlamentari del partit socialista a presentat esmenes 
als  pressupostos generals de l’estat per l’any  que ve i no s’han acceptat es a dir que per 
l’any que ve tampoc hi ha diners per fer el pas, aquesta es la realitat que tenim avui dia, 
poden negociar el que vulguin poden parlar el que vulguin amb Adif però la realitat es 
que no hi ha els diners per tant quan de temps més hem d’esperar, tenint ara la 
oportunitat que tenen de posar aquests diners per fer aquest pas aquest milió dos-cents 
milions euros, que pràcticament es el que val fer un pas d’aquestes característiques per 
què no es destinen a una actuació prioritària u urgent i es destinen en canvi doncs a 
actuacions necessàries com ha dit la ponent com per exemple aquesta àrea de fitnes de la 
platja o altres actuacions doncs que podrien discutir fins i tot la seva importància, aquesta 
és la pregunta que ens fem i es la pregunta que es fan també els ciutadans de Calafell, per 
tant esperem que en el seu torn ens responguin. 
 
Sr. Alcalde: Molt be, moltes gràcies, Convergència i Unió. 
 
Sra. Sandra Suarez: Si, be bon dia, com ha exposat la companya i la ponent de l’equip de 
govern en aquest cas,  nosaltres el que hem fet es fer aquesta modificació, vostès saben 
que es va aprovar un pla de ajust que aquest pla d ajust no s’aprovava no podríem rebre 
els diners per poder pagar als proveïdors de l’ajuntament. En aquest pla d ajust nosaltres 
ens vam comprometre com ajuntament i així es va aprovar en ple, que el 10% del IBI que 
s’havia d augmentat i que se’ns havia obligat per decret espanyol augmentar del govern 
de Madrid doncs havia de continuar, en el any 2013 per que així ens poguessin aprovar el 
pla d ajust  i ens poguessin donar el crèdit per poder pagar a tots proveïdors que es 
devien, per tant, tots érem conscients que aquest augment , es podia rebaixar d’un altre 
manera perquè el que havíem de fer era continuar tenint els mateixos ingressos que l’any 
anterior per poder revertir en el crèdit i que ens poguessin aprovar el pla d ajust en el seu 
moment. Al mateix temps, però, com a intenció per part del govern era, que el total 
d’aquest augment revertís directament en millores socials, millores socials per a tota la 
ciutadania. Vostès saben perfectament, el PSC sap perfectament que la partida 
pressupostària específica per a un pas soterrani per al municipi, no ha existit ni ara ni mai, 
vostès saben perfectament que hi ha una partida que va destinada a Tarragona en aquest 
cas, doncs es treuen els pasos específics, i de aquí s’envia a les diferents obres que es fan, 
així se’ls hi va explicar a vostès en aquell moment, així se’ns ha explicat a nosaltres i no hi 
ha agut mai una partida pressupostaria des dels pressupostos generals de l’estat finalista 
en cap pas soterrat de tot l’estat espanyol que s’ha. N’hi ha unes partides generals i 
d’aquesta partida general van especificant segons el territori en concret. Al mateix temps 
nosaltres encara creiem que existeix la possibilitat de que aquest pas assumeixi la 
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responsabilitat ADIF i que doncs que ADIF continuí pugui arribar a conduir-lo i el 
construeixi, sinó, saben vostès perfectament que tenim la possibilitat del pressupost 2013 
o la modificació que correspongui al 2013 per poder fer aquesta construcció. Creiem que 
era interessant poder crear ocupació al territori, per poder doncs generar els ingresso i 
creiem que es important que això faci que la màquina comenci a tirar cap endavant i 
generar aquesta riquesa que ens manca al municipi a través doncs d’aquest programa 
d’ocupació, i al mateix temps aquestes inversions necessàries repartides per tot el territori 
repartides en diferents accions, poden per la demagògia pertinent i adequada segons la 
seva estratègia que ja podem veure, poden dir que l’àrea fitness, mirin d’ un 1200000 
euros l’àrea de fitness no arriba als 5000 euros, es una demanda de la gent gran activa 
que vostès saben perfectament que tenim al municipi i que creiem que valia la pena poder 
fer aquesta inversió per poder fer aquest tipus d’equipament per donar-li més qualitat a la 
nostra platja i això que ens pugui generar més visites o consumidors de les visites 
existents, i per això al cap i a la fi generar riquesa. Però estem parlant de 5000 euros de 
1200000. Les altres coses saben perfectament el que son, i llavors creiem que es 
interessant també el pla de millora dels carrers, i això no significa en cap cas, que nosaltres 
deixem de banda el que es la nostra doncs, feina i la nostra manera de fer en el que es 
trobar-li una solució efectiva i real a la construcció del pas soterrat, o dels pasos soterrats 
en aquest cas. Si vostès ho volen vendre com que “ai pobreta de mi” que si la culpa es 
nostra i que ara vostès en estan culpant i no se quantes coses més, doncs bueno ho poden 
vendre com vulguin la realitat es la que els estem intentat explicar i creiem que així podem 
tirar endavant. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt be, iniciem el torn de replica, té la paraula el portaveu d’UAM.  
 
Sr. Perera: si senyor alcalde bueno com que estan una mica molestos sincerament, haig 
d’insistir en lo mateix, no hi ha prioritats. L’única prioritat d’1200000 son els 50000 euros 
de Calafell Park, tot lo altre no hi ha prioritats, però com tampoc n’hi ha informació de 
cap classe perquè, d’apart d’aquests 1200000 euros això fins al tercer trimestre, però 
segurament que en el quart trimestre n’hi hauran 400000 euros més, i abans s’ha parlat 
de passos, però “en fin”, per lo tant com no tenim informació tampoc podem parlar 
perquè aquí s’ha parlat del cine iris 250000 euros, ho veiem be es correcte, però per que 
no tenim informació de lo que s’està fent ara, de lo que s’arrenca i s’està fent un forat en 
mig del cine. Que no serveixen per res les informatives? Si, en mi del cine s’està fent un 
forat, que s’està fent allà? Que ens ho ha de dir el ciutadans? Ens ho ha de dir el equip de 
govern? O en ho han de dir les informatives? O ens han de dir alguna cosa? Sincerament, 
lògicament, escolteu-me, no hi ha prioritats, no hi ha informació, com he dit abans al 
quart trimestre segurament que hi ha 400000 euros més. Deixem-ho així, la votació 
sincerament no serà del nostre gust, però ho hem de fer. Res més senyor alcalde. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Partit Popular. Partit Socialista. 
 
Sr. Ramon Ferré: Moltes gràcies. Be, aquí ha parlat la portaveu en aquest cas de 
Convergència i Unió, d’una partida pressupostaria que vostès confien que Tarragona 
destinaran per fer els passos. La partida pressupostaria que hi ha oberta, que es de 
caràcter generalista com vostè diu, es per suprimir passos a nivell, en aquest punt que 
s’està demanant aquest pas a nivell, lo que està fent aquesta partida o lo que s’està tirant 
d’aquesta partida es per a suprimir passos a nivell a tot el llarg del recorregut de les vies 
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del ferrocarril, i per tant, el que estan fent es destinar-ho a això. El cas de finançament del 
C/Pisuerga que es el que de està demanant, necessita d’un acord en el congrés dels 
diputats precisament per a que foment obligui a ADIF a realitzar aquesta actuació per 
tant, no em val que hem diguin que hi ha una partida general i que d’allà s’agafa per a fer 
aquesta actuació i la realitat es que el grup parlamentari, ja li he dit, socialista en el 
congrés dels diputats, va fer una esmena en els pressupostos de l’estat i el partit popular 
precisament que el seu soci de govern i que vostès podrien aprofitar, doncs ja que el 
tenen com a soci del govern per anar a Madrid i fer pressió precisament, al govern del 
partit popular per que acordi, aprovi, per a que posi els diners, per fer aquest pas, pues no 
estan fent. No només això, sinó que han desestimat aquesta al·legació, aquesta esmena 
en els pressupostos de l’estat per tal de poder fer aquest pas. Aquesta es la realitat si 
vostès volen insistir, doncs en que, continuar parlant amb ADIF, pressionant-los per a que 
ho facin, quan ja portem un munt de temps veiem que ja no dic que ens enganyin vostès, 
sinó, que ens enganyen com a mínim ells, per que si en el mes de gener ens anuncien que 
hi ha un pas que està tirant endavant i que hi ha l’acord per fer aquest pas i ara resulta 
que no hi ha cap acord, que no hi ha cap conveni, que no hi ha els diners i que ni tan sols 
sabem si s’està acaben el projecte o no, per que a mi m’agradaria saber també, per que 
no s’acaba el projecte que vam deixar encarregat nosaltres, en l’anterior mandat, per que 
no s’acaba aquest projecte? I com a mínim sabríem el que costa fer aquest pas, com a 
mínim podrien tibar d’ aquest projecte per anar a adif i dir-los que executin això, a mi 
m’agradaria saber per que s’ha aturat aquest projecte i per que no s’acaba, quan ja n’hi 
havia els diners previstos per fer el projecte i encarregat també estava el projecte, per tant, 
a mi també m’agradaria que m’ expliquessin això, no? Clar, dir ara que aquest 120000000 
reverteix a la ciutadania quan en el punt anterior també, doncs, hem trobat que hi havia 
600000 euros que es el que realment haurem de posar els ciutadans de Calafell per 
acabar també l’estació de bombeig que s’ha tractat en el punt anterior de Calafell platja, 
doncs aquest 600000 euros, ara al pressupost tampoc hi son. Per tant, si tenim un ingrés 
d’1200000 i podem triar quines intervencions fer, pues ja n’he dit dues ja no parlo només 
de lo que he dit abans també, que és mirar de compensar el IBI l’any que ve sinó que amb 
aquest 1200000 euros d’aquest any i el 1200000 que ingressaran l’any que ve, com a 
mínim ja tindríem diners per acabar l’estació d’abombament, per fer un pas soterrat al 
C/Pisuerga i encara ens sobraria, per fer altres actuacions, per tant, mira imagina’t si n’hi 
ha de diners per fer coses. Vostès estan dient sempre que no hi ha diners, que es culpa del 
anterior govern que ho va deixar tot tant malament i tant desastrós no? Aquest es el que 
vostès sempre fan, pues miri 1200000 euros tenen ara la possibilitat de fer el pa. Ara 
mateix si volen canviïn tota aquesta parrilla ho destinen a fer el pas soterrat que vostès 
mateixos estan dient que es una obra prioritària i urgent, si tan prioritària i urgent es, per 
que no es mouen i fan que això sigui una realitat lo més aviat possible? Per tant, lo que 
estan evidenciant simplement es que aquestes paraules per vostès prioritàries i urgents, no 
tenen contingut i per nosaltres evidentment, prioritari i urgent vol dir que s’ha de fer ja. 
Això es lo que els hi estem dient, que no esperin més a aquestes negociacions, suposades 
negociacions, amb ADIF, sinó que ja no ens prenguin més el pel que si realment es 
continua negociant amb ADIF  es negociï per fer uns altres pasos, per que també n’hi ha al 
municipi altres passos i no gaire més lluny, sinó que hi ha una passarel·la també tocant al 
límit amb el terme de Cunit que també s’hauria de fer un pas soterrat per que està en 
molt males condicions i hauríem de fer un pas mes segur, pues segurament ADIF també 
podria fer aquest pas i resoldre també el problema que tenim  en el límit del terme de 
Cunit amb la passarel·la que hi ha també que es molt insegura que està, doncs, 
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pràcticament per enderrocar, pues home com a mínim siguem una mica coherents amb el 
que està demanant també la població, per que ja han hagut manifestacions, en dos 
dissabtes, de veïns preocupats amb aquest tema i també d’algun partit polític també hi ha 
hagin una manifestació, preocupats amb aquest tema, donem-li prioritat a aquest tema 
que necessita i la urgència que vostès li han posat, per tant, siguin coherents, això és el 
que demanem i destinin aquests diners a coses que són realment prioritàries i urgents i no 
a altres actuacions que hi puguin haver i que puguin també ser necessàries pel municipi, 
sinó que amb els diners que hi haurà l’any que ve ja podran destinar a fer-les i a més a 
més també a resoldre el problema que hem detectat i hem tingut abans de finançament 
d’aquests 600.000 euros més que faran falta per acabar aquesta estació de bombeig de 
Calafell platja. 
 
Sra.Suàrez: bé, clar, quan el portaveu del PSC parla de paraules de coherència , de 
prioritari i urgent aquestes se les hauria d’haver plantejat i no sé si saben què significa.  
Se’ls ha intentat explicar.  Vostès abans ens han tillat de deixar perdre una subvenció quan 
saben perfectament que el que hem fet és buscar una solució, perquè aquesta subvenció 
no va ser donada perquè estava en un paper i molt ben col·locada, amb una frase molt 
adient en aquell conveni que van signar amb l’ACA, per tal que a partir de gener de 2011 
no hi hagués l’obligatorietat per part de l’ACA d’haverse-la de donar a l’Ajuntament, i en 
base a aquesta clàusula hi ha hagut el problema.  Vostès, tot i això, no han volgut assumir 
la seva responsabilitat, ens han dit que parlem del passat i ens han titillat de deixar perdre 
una subvenció i ara nosaltres intentem continuar lluitant i batallant per mantenir aquesta 
subvenció i compromís des del govern central, ens titllen de què no ho han de fer. Jo 
entenc que amb demagògia s’arriba a tot arreu i més estant en l’oposició i més la que fan 
vostès.  Crec que han de ser una mica seriosos i si de cas l’estratègia canviar-la de Ple a Ple 
i no de punt a punt, perquè tothom se n’adona.  Triar per fer inversions, naturalment que 
ho fem, som totalment conscients que aquests diners són conseqüència  de l’augment del 
10% de l’IBI  de l’any passat i no pas per la gestió eficient del seu mandat, perquè 
enguany, l’any passat vam haver de treure un milió d’euros del pressupost per poder 
tancar aquell milió d’euros que vostès havien gastat de més.  Enguany hem hagut 
d’incorporar al pressupost de 2013, el milió i escaig corresponent al període de carència 
que vostès van signar amb l’empresa de la neteja i ho haurem de tornar a fer pel nou 
contracte de neteja.  Vostès parlen de prioritats, d’uns diners  que tenim amb els que no 
comptàvem, però també hi ha unes obligacions que es desprenen d’ujns papers signats 
per vostès i es comencen a dur a terme a partir de 2012 o 2013, que vostès coneixen 
perfectament.  Per tant, no ens diguin que nosaltres prenem el pèl.  No ens ho diguin 
això. Utilitzin altres expressions, utilitzin altres formes de fer, però no diguin que nosaltres 
prenem el pèl, perquè al final ens tracten de tontos, perquè vostès són plenament 
conscients del que hi ha i hi deixa d’haver.   Vostès són conscients que l’augment del 10% 
de l’IBI de l’any passat són conseqüència aquests diners. Que aquests diners s’envan el 
75% reverteix directament a la gent del municipi i un 25% a una major eficiència de  la 
gestió de l’Administració Local que és la primera que rep el ciutadà.  Saben que nosaltres 
continuem lluitant i no tirarem la tovallola.  Evidentment com a Convergència i Unió 
també vam fer el que corresponia als pressupostos generals de l’Estat i a partir d’aquí, crec 
que és important que entre tot el consistori sigui el que vagi a lluitar, perquè ADIF faci la 
inversió que correspon al municipi i nosaltres estem treballant en aquest cas.  I vostès 
saben que la partida que existeix enguany és la mateixa que ha existit tota la vida, és el 
mateix concepte. I vostès saben també que quan van anar a parlar amb els senyors d’ADIF 
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els van dir el mateix que nosaltres i ara no vulguin vendre la moto dient i canviant 
l’argument perquè així queden millor davant de la ciutadania.  Llavors, crec que hem de 
ser cosncients, que ens hem anat de mare, perquè el punt 8 era una modificació 
pressupostària on el 1.200.00€ conseqüència d’aquest augment de l’IBI  del Pla d’ajust 
que se’ns obligava a dur a a terme per poder rebre els diners i pagar els proveïdors del 
municipi, s’ha revertit directament a la ciutadania en millores socials en diferents àmbits i 
en el benestar de la ciutadania en diferents àmbits.  Crec que aquesta és la clau i després 
ja tindrem temps suficient per parlar d’ADIF i de les conseqüències. 
Sra.López: avui s’han dit moltes coses.  Com ha comentat en aquest cas la portaveu de 
Convergència i Unió s’ha intentat desviar el tema, no sé perquè, perquè se’ns ha dit que 
no donem informació. En la meva comissió informativa de divendres es va passar aquest 
punt, es va obrir un torn de paraules i per tant, sento senyor Parera, com que vostè no 
assisteix a la meva comissió, que aquesta informació no la tingui.  Dubto que no li hagin 
donat, perquè sempre s’ha fet i fins i tot vostès poden anar al meu despatx quan vulguin o 
trucar-me per poder fer-me les consultes.  En relació amb el que s’ha estat parlant en 
aquest punt, jo crc que l’equip de govern ha fet una molt bona aposta de revertir a la 
ciutadania uns ingressos que són directes a rel d’un impost.  Els impostos no és el que es 
recapta sinó els serveis que s’han de donar.  L’Ajuntament de calafell, l’IBI no té una 
finalitat directa per pagar alguna cosa, és un impost, i això s’ha de tenir clar.  I entre 
d’altres coses, també s’han de pagar.   Tot l’Ajuntament durant molts anys ha anat 
assumint uns serveis que estem pagant entre tots i també s’ha de dir que són deficitaris i 
això vol dir que la taxa que es cobra no és suficient per pagar el seu cost. Per tant, 
nosaltres no ens podem permetre el luxe, que si volem continuar garantint aquests serveis 
a la ciutadania de baixar els impostos, perquè sinó haurem de començar a treure serveis i 
no crec que ho vulgui ningú d’aquest consistori.  Per tant, això que estan jugant, que si 
després parlarem o no,... jo crec que és un tema que parlarem en les ordenances fiscals. 
Siguem coherents perquè aquest increment que està de l’any passat i que quan marxi , 
marxarà i no pujarem el tipus de gravàmen, perquè ja estem fent les accions que tenim 
l’obligació com a responsables de fer, perquè les estem fent, per aconseguir reduir els 
preus dels serveis, perquè ho estem fent, i ens està costant, perquè eren negociacions 
tancades feia poc i això és la realitat.  Aquí no vinc a fer demagògia i és el que ens 
trobem, un dèficit de 2,5 milions en serveis. Per tant, com a responsable ho he d’assumir, 
ho assumim tots i vostès també. Per tant, no comencem amb segons quines històries 
perquè no tenen motiu de fer-ho.  A més nosaltres no ens podem tampoc endeutar. 
Continuem amb la mateixa realitat. M’estan demanant continuament una sèrie de millores 
i inversions quan saben perfectament que és el peix que es mossega la cua.  Si jo he de fer 
una inversió i necessito x milions d’euros i no els tinc i a més no puc jugar amb 
l’endeutament, però el que estic passant aquí són millores del dia a dia. Què volen que no 
es faci res? Que es quedi vell?  Que els carrers estiguin com estan que tothom es queixa?  
Siguem conscients, perquè la demagògia barata jo també la puc fer.  També la podríem 
fer amb els locals del port. Vostès van tenir 4,5 milions i vostès van decidir comprar uns 
locals i estan comprats i estan allà i estem intentant buscar una sortida. Pèrò no vinguin 
com els salvadors i que estan al costat de la ciutadania, perquè nosaltres també hi som. 
Perquè nosaltres estem fent totes les gestions necessàries com intermediaris que som per 
responsabilitat política amb l’organisme comptenent que en aquest cas és ADIF. Que ens 
agradaria tenir altres resultats?  I tant.  Perquè ahir també vam tenir una reunió amb uns 
veïns, perquè s’ha parlat i no ens amaguem, i això és el que ha de quedar clar, que no hi 
ha ningú, que estem al costat de la gent que demana un pas soterrat.  I que han fet 2 
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concentracions, una des d’un partit polític i una altra des d’una associació veïnal,  i ho 
hem de respectar i ho hem dit que és normal, la gent es mobilitza i ho hem de respectar, 
però això no vol dir que nosaltres no fem res. Nosaltres continuem treballant i el que no 
podem fer és avui dir que això es tanca i fem una altra cosa. Aquí a data d’avui ningú ha 
dit, no tenim cap document, cap trucada que digui que no facin el pas soterrat.  Perquè 
això ja es va parlar en una reunió i per tant, nosaltres el que hem  de deixar clar és que no 
es tirarà la tovallola i continuarem treballant, això sí, nosaltres també posarem el nostre 
tempo. Però això no vol dir és que ara perquè tinguem el 1,2 milions  d’ingressos quan h i 
ha una sèrie de peticions, que també és ben cert que la dels passos soterrats fa vint anys.  
Per tant, nosaltres no hem donat l’esquena perquè no tenim l’opció.  Perquè si jo a data 
d’avui pugués demanar un crèdit seria la primera que ho faría per fer contenta la 
ciutadania.  Ara mateix no, perquè estem en un període de negociació, i com que aquesta 
no s’ha tancat i tenim altres possibiitats, perquè l’any el mandat no acaba el 2012, per 
tant, això va quedar clar i ho ha deixat ben clar l’alcalde.  Per tant, si vostès no tenen 
confiança amb l’equip de govern ho puc respectar, però no ho comparteixo i no poden fer 
la demagògia de què estem de braços plegats. Per tant, el dia que nosaltres diguem que 
ADIF no ens dóna els diners ja buscarem el sistema de fer el pagament i si tenim aquests 
ingressos del 1,2 milions ja farem el que s’hagi de fer.  Però, nosaltres no hem donat mai 
l’esquena a la ciutadania i hem continuat les negociacions. Per tant, aquest no era el punt 
de la negociació, però com que els ha interessat treure’l, en parlem.  Actualment s’ha 
cregut oportú perquè no hem tancat una negociació amb ADIF, no hi ha cap porta 
tancada, no hi ha cap document que ens digui que no ens fan el pas soterrat.  Sí que hi ha 
un compromís verbal d’uns senyors que ho van dir, i sí que és cert que sembla que no han 
complert amb el termini.  Que quedi clar que són millores socials i per tots i que no 
tanquem les portes al pas soterrat. Per tant, sento centrar-me en aquest punt, perquè el 
més important d’això és que l’equip de govern, i jo crec que vostès ens donaran suport 
com a mínim, crearem un programa d’ocupació pagat per l’Ajuntament de Calafell, per 
tots els ciutadans, perquè surten de la ciutadania, no tenemos la Casa de la moneda y 
timbre. Per tant es vol generar economia i ocupació i la millora del dia a dia necessària per 
poder donar una mica de benestar als nostres ciutadans que estan patint aquesta crisi i no 
tenen la culpa perquè cada any paguen els seus impostos. 
 
Sr. Parera: perquè la roda corri, però si es posen atenció a les prioritats UAM prendrà nota. 
De totes formes haig de respondre a la pregonera.  No sabia que la Montserrat es cuidava 
de les obres del cinema Iris.  Bé, de tota manera com he dit, perquè la roda corri i les 
prioritats es facin, en prendrem bona nota i per ajudar-vos votarem que sí. 
 
Sra.Elvira: només fer un petit aclariment per al·lusioins que s’ha dit que s’estava governant 
amb el Partit Popular, que governa actualment al govern de Madrid, dir que des del Partit 
Popular de Calafell, juntament amb Convergència i Unió de Calafell s’estan fent totes les 
passes i els passos que s’han de fer per arribar a un acord a Madrid. Deixar molt clar que 
per part del Partit Popular de Calafell estem recolzant el fet que si ens hem d’anar a 
barallar fins i tot amb el nostre partit hi anirem, per defensar que aquest pas és molt 
necessari. Vull deixar clar a la ciutadania, que això s’està fent, s’estan duent a terme 
aquestes reunions a Madrid i res més, només deixar clar això. 
 
Sr. Ferré: nosaltres, precisament perquè no s’estan fent els passos, el del carrer Pisuerga 
que és el que demanem, votarem en contra. I també ha manifestat la ponent que hi havia 
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tant dèficit pel tema de serveis i això, doncs, en aquest punt que hi ha 1,2 milions no es 
destina ni un euro a aquest  pressumpte dèficit que vostè ha parlat.  No n’hi ha cap de 
dèficit. Hi ha els serveis que es cobreixen, evidentment són deficitaris i per això els 
assumeix l’ajuntament mitjançant els impostos recaptats i l’any que ve tornarem a estar 
igual.  Tornarem a tenir aquest augment de l’IBI que aquest any es mantindrà i per tant 
tindran diners no només per mantenir aquests serveis sinó per fer altres coses que és el 
que estan passant en el punt d’avui. 
 
Sra.Suàrez: nosaltres com que creiem que és una proposta que el que fa és revertir en les 
millores socials de la ciutadania del municipi de Calafell i com que creiem que és 
important que això sigui així perquè és un dels compromisos que vam adquirir i nosaltres 
intenem dur a terme allò que fem i no canviem en funció del vent que bufa, votarem a 
favor. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres assistents: 14 
vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, i 3 dels membres d’UAM i 7 
vots en contra dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Autoritzar la concessió de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per majors 
ingressoss, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es 
poden demorar fins a l’exercici 2013. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 29/2012    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER----    De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’expedient 29/2012 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per 
quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini 
esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública per 
resoldre-les. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ANNEX ÚNIC                  ANNEX ÚNIC                  ANNEX ÚNIC                  ANNEX ÚNIC                      
PRESSUPOST 2012 
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EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT 29/2012  

MEMÒRIA PROPOSTA EXPEDIENT  29/2012 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI PER MAJORS  INGRESSOSMEMÒRIA PROPOSTA EXPEDIENT  29/2012 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI PER MAJORS  INGRESSOSMEMÒRIA PROPOSTA EXPEDIENT  29/2012 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI PER MAJORS  INGRESSOSMEMÒRIA PROPOSTA EXPEDIENT  29/2012 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI PER MAJORS  INGRESSOS 

Majors ingressos   
     

Aplicació 
Pressupostària     Descripció Import total  

Org.   Econ.     

210    11300 IBI DE NATURALESA URBANA 1.200.000,00 

     

   Total majors ingressos ……… 1.200.000,00 

     

Despeses a finançar amb aquests ingressos   
     

Aplicació 
Pressupostària     Descripció Import total  

Org. Prog. Econ.     

   Crèdit Extraordinari  

230 9204 47000 PROGRAMA OCUPACIÓ INCORPORA 150.000,00 

230 9204 48100 CONVENIS ESTUDIANTS 3.200,00 

410 1510 60904 PAS RIERA ALORDA 40.000,00 

240 9205 62601 SOFTWARE I DESENVOLUPAMENT 62.297,18 

410 1560 62602 EQUIPAMENTS 50.000,00 

410 1510 63203 CENTRE CÍVIC CINEMA IRIS 250.000,00 

   Total crèdit extraordinari 555.497,18 

      Suplement de crèdit   

110 9204 15000 PRODUCTIVITAT 2.400,00 

130 
9204 15000 

PRODUCTIVITAT 87.500,00 

230 
9204 15000 

PRODUCTIVITAT 62.800,00 

310 
9204 15000 

PRODUCTIVITAT 1.300,00 

320 
9204 15000 

PRODUCTIVITAT 2.400,00 

330 
9204 15000 

PRODUCTIVITAT 4.800,00 

410 
9204 15000 

PRODUCTIVITAT 16.000,00 

420 
9204 15000 

PRODUCTIVITAT 4.900,00 

510 
9204 15000 

PRODUCTIVITAT 14.300,00 

530 
9204 15000 

PRODUCTIVITAT 400,00 

240 9205 21600 
MANT.  I CONSERVACIÓ EQUIPAMENT PELS 
PROCESSOS D’INFORMACIÓ 12.702,82 

420 1710 60902 ADEQUACIÓ PARCS I JARDINS 60.000,00 

410 1510 61902 PLA DE MILLORA DE CARRERS 375.000,00 

   Total suplement de crèdit 644.502,82 

   Total 1.200.000,00 

 
9. 9. 9. 9. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES PER L’EXERCICI 2013APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES PER L’EXERCICI 2013APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES PER L’EXERCICI 2013APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES PER L’EXERCICI 2013 
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El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
A l’empara del que preveu l’article 17 d’aquesta esmentada llei, procedeix en primer lloc 
que el Ple aprovi provisionalment les modificacions previstes a les ordenances ja existents. 
 
Les modificacions proposades a les ordenances fiscals per a l’any 2013 les podem 
englobar en tres apartats: 
 
Primer.- Adaptacions a les noves normes jurídiques i modificacions necessàries per una 
millor gestió dels tributs i dels ingressos de dret públic. 
 
a)  Durant aquest exercici, s’ha dut a terme una revisió dels contingut normatiu de les 

nostres Ordenances Fiscals. Potser el més significatiu és la incorporació d’alguns 
aspectes previstos en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, també ha implicat la variació d’algun 
tema, com és el de la validesa, i potenciació en alguns supòsits, de les actuacions 
automatitzades i la modificació del període d’informació pública dels padrons. I 
l’entrada en vigor de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, de modificació de la Llei de 
Seguretat Viària ha implicat la modificació de les normes referents a les multes de 
circulació. Tots aquests canvis s’han vist reflectits a l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. 

 
b)  Pel que fa a modificacions necessàries per una millor gestió dels tributs, cal assenyalar 

que s’han realitzat modificacions en aquest aspecte a l’Ordenança de l’Impost sobre 
béns immobles, i Impost sobre l’increment del Valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. 

 
Segon.- Increment de les tarifes, i a la vegada mesures importants per limitar la pressió 
fiscal en alguns supòsits. 
 
Com cada any, aquest increment de les tarifes intenta buscar l’equilibri entre diferents 
objectius: 
 
-  Complir amb el principi d’autonomia financera dels ens locals, situant els impostos, 

taxes i altres ingressos de dret públic als nivells necessaris per a cobrir el cost del servei. 
 
-  Mantenir els objectius fixats en el Pla d’Ajust que varem aprovar durant el primer 

semestre d’engany on preveia uns increments globals. 
 
Pel que fa a l’objectiu de contenir la pressió fiscal sobre els ciutadans, podem destacar tres 
coses: 
 
-  No s’incrementen els tipus de les figures tributàries que regulen la imposició directa i 

indirecta de la Corporació. 
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-  En el mateix impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana es 
modifica la bonificació en el cas de transmissió del domicili familiar en cas de mort, i 
també la transmissió del local del negoci familiar, amb la voluntat de què pràcticament 
tothom en pugui gaudir.  

 
-   En el cas de l’impost sobre béns immobles es manté el tipus imposable tot i que 

aquest exercici serà el darrer d’aplicació de l’increment del RDL 20/2011, de 30 de 
desembre, i era una de les mesures que ja es va aprovar en el Pla d’ajust abans 
esmentat. En aquesta figura tributària també s’ha ampliat les bonificacions. 

  
-  En el cas de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres també s’ha ampliat el 

ventall de bonificacions contemplades. 
 
-  En el cas de les taxes , aplicació IPC interanual d’acord amb el que contempla en el Pla 

d’ajust, en concret un 2,7%., i que tot seguit es detallen: 
 

- Taxa per expedició documents i prestació de serveis de caràcter administratiu. 
- Taxa per l’atorgament de llicències d’autotaxis i altres vehicles de lloguer. 
- Taxa retirada vehicles de la via pública. 
- Taxa per llicències urbanístiques 
- Taxa del cementiri municipal 
- Taxa pels serveis de l’emissora municipal 

 
Tercer.- Revisió efecte aplicació IVA. 
 
S’ha revisat l’aplicació de l’IVA en les següents figures impositives: 
 
-  Taxa núm. 2.1.4. Taxa per la retirada de vehicles en la via pública 
-  Taxa núm. 2.1.14 Taxa pels serveis de l’emissora municipal 
-  Taxa núm. 2.1.21 Taxa pel Servei de Transport Escolar 
-  Taxa núm. 2.1.22 Taxa pel Servei de Transport Urbà 
-  Ordenança reguladora dels preus públics 
 
Fonaments jurídics: 

 
1.  Les modificacions proposades en les Ordenances reguladores dels tributs locals són 

expressió de la manifestació de la potestat reglamentària de les corporacions locals en 
matèria d’ordenació dels tributs municipals, de conformitat amb allò previst, entre 
d’altres, pels articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’ajusten a la regulació que 
per aquests tributs determinen els articles de la pròpia norma. 
 

2.  Pel que fa a la proposta de modificació de tarifes i/o quotes formulada, s’ajusta en tots 
els casos a les previsions dels articles reguladors dels tributs i preus públics de la Llei 
reguladora de les hisendes locals esmentada, i hi consta, quan correspon, el pertinent 
informe tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els articles 24.25. 26. 44 i 47 de 
la vigent LHL. 
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3.  L’article 16.1 i 16.2 de la LHL disposa que els acords de modificació de les ordenances 
fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. En aquest cas i 
veient tots els annexos, consta d’una manera clara i amb la redacció pertinent tot el 
que es modifica. 
 

4.  En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. 
 

5.   L’òrgan competent per l’aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions 
és el ple de la Corporació, i a partir de l’entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per la modernització del govern local, l’acord d’aprovació 
s’haurà d’adoptar per majoria simple. 

 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor de CIU, i les abstencions 
d’UAM i PSC proposa al Ple:  
 
PrimerPrimerPrimerPrimer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2013, les modificacions a les ordenances 
generals i a les ordenances fiscals reguladores dels impostos, que es detallen als annexos 1 
i 2. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2013, les modificacions a les ordenances 
reguladores de les taxes, que es detallen a l’annex 3. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Exposar al públic aquests acords provisionals, en el tauler d’anuncis de 
l’ajuntament, així com el text de les modificacions fetes a les ordenances fiscals. 
 
Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de les publicacions de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la província i 
en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
Durant aquest període d’exposició pública, els que tinguin un interès directe o en resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Sra. López: a veure, en relació amb les ordenaces fiscals és cert que és un punt que com 
sempre necessita el seu temps, perquè a la fi el que s’aprova és el que hauran de 
contribuir els ciutadnas de Calafell per dur  aterme les gestions municipals. En aquest 
sentit, nosaltres la nostra obligació és garantir l’estabilitat pressupostària i complir el pla 
d’ajust.  Això, s’ha de respectar, perquè vam agafar aquest compromís.  Així mateix,  hem 
oferit les facilitats per complir amb les oblitgacions tributàries i hem cregut fer la 
modificació i revisió i adequació de les ordenances a la normativa actual.  Com saben la 
norma canvia i nosaltres ens hem d’adequar.  Hi ha una sèrie d’ordenances, en aquest cas 
com l’ordenaça fiscal general d’inspecció i recaptació que ha sofert variacions i ho hem 
plasmat aquest any.  Més que res perquè tinguin en compte que ens hem d’acollir a les 
modificacions de la normativa.  Sempre el punt que crea més expectació és el dels 
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impostos.  Nosaltres hem decidit congelar els impostos, per tant, hi ha una congelació, no 
s’incrementa cap tipus de gravamen. Per tant, els impostos queden exactament igual amb 
els tipus de gravamen que hi havia a les anteriors ordenances de 2012.  Sí, que és cert que 
hem cregut oportú i que nosaltres tenint en compte la situació de la ciutadania , deguda a 
la situació econòmica, el que hem fet és modificar les bonificacions d’algunes figures 
tributàries. Hem fet una aposta per bonificacions per famílies nombroses i monoparentals i 
per tant, el que hem fet és incrementar el que són les característiques d’abans.  Si abans hi 
havia un import mínim per gaudir de la bonificació, el que hem fet és ampliar-lo, perquè 
tenim en compte aquesta situació. Per tant, hem fet una millora a les famílies nombroses i 
a més a més hem creat i és important dir-ho, i és que s’ha obert una línia de subvencions 
per persones amb escassa capacitat econòmica, per pal·liar pel que no pugui fer front 
aquest increment del 10% que han estat parlant anteriorment i que s’ha parlat de forma 
oberta, degut a un Reial Decret que es va aprovar en el seu moment, hem tingut aquesta 
sensibilitat no només amb el 10% per cent sinó que també es pot arribar a bonificar el 
50% del rebut o posar un topall de 250€. Per tant, això equilibra aquesta crítica de què 
nosaltres no hem volgut rebaixar el tipus de gravamen sinó mantenir el mateix tipus per 
després no haver de fer altres modificacions posteriors d’ordenances fiscals.  Així mateix, 
una altra millora amb bonificació que hem aprovat ha estat incrementar també el que són 
els euros.  I donar més possibilitats a bonificacions a les famílies que hi ha que per una 
qüestió de mortis-causa, per herència, hereven el que és l’habitatge habitual i s’ha ampliat 
el ventall de persones que puguin accedir a aquestes bonificacions. Així mateix una cosa 
novedosa important, que reverteix directament a les persones del nostre municipi és que 
hi haurà una bonificació a les transmissions per mortis-causa o donacions dels locals 
comercials, perquè nosaltres apostem pel comerç local i volem que hi hagi una 
continuació i és ben cert que moltes persones quan es dóna aquesta situació que es mor 
el titular, tanquen i nosaltres volem que això continui i donar suport al comerç de Calafell i 
per tant, hem creat aquesta bonificació que és prou important i va graduada pel tema del 
valor cadastral, però això són temes concrets que es podrien explicar a les persones 
afectades.  Així mateix amb el tema de l’IBI vam agafar el compromís d’ampliar les 
fraccions  i això és una realitat amb aquestes ordenances.  Les persones que ho tinguin 
domiciliat i ho sol·licitin podran pagar en sis vegades.  No caldrà que vagin a BASE a 
demanar un fraccionament especial, perquè nosaltres ja volem donar aquesta oportunitat 
de no haver de fer més tramitació burocràtica.  I les persones que vulguin pagar un únic 
rebut domiciliat també ho podran fer. Hem obert  aquesta opció que s’havia tret.  
Comentar-vos també que en el tema de les plusvàlues, que es comentarà en el proper 
punt però que va vinculat hem tingut en compte una de les situacions més difícils,  
complicades i fins i tot que fan mal a la societat que és el tema de la pèrdua del teu 
habitatge habitual per una execució hipotecària, i que el teu banc es quedi la teva casa.  El 
tema de les donacions està regulat a nivell estatal.  Nosaltres hem tingut aquesta 
sensibilitat perquè  creiem que és molt important que una persona que està passant per 
una situació tan complicada i crítica com la pèrdua del seu habitatge habitual com perquè 
a més a més hagin de pagar una plusvàlua, i per això hem fet aquesta subvenció que es 
pot arribar al 95%. També comentar-vos que sé que hi havia una petició pel tema de  
l’ICIO, sí que és cert que les cases catalogades d’aquest municipi estan catalogades pel 
POUM, per tant, nosaltres hem cregut oportú que les persones que volen mantenir aquest 
patrimoni, tinguin l’opció que a l’hora de fer les reformes, ja siguin parcials o totals tinguin 
fins un 95% de descompte amb la llicència, en aquest impost.  Per tant, nosaltres tornem 
a estar al costat del que és el nostre patrimoni, i de les persones.  Així mateix les persones 
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que facin comunicacions prèvies, que això suposa disminuir la tramitació a nivell 
d’Administració i això sí que és una taxa que és la llicència, tindran un 50% . Així mateix 
vull que quedi clar en el tema dels impostos, no només s’han congelat els impostos, s’han 
ampliat la majoria de les bonificacions i així mateix els 2 impostos que tenen una gran 
incidència i que repercuteixen directament un a  la població i l’altre per segons quines 
situacions, com la plusvàlua, també tinguin unes línies d’ajuts que es comentaran amb 
posterioritat però que van enllaçades directament amb aquests dos impostos. També és 
ben cert que nosaltres amb el pla d’ajust, que insisteixo que això es va aprovar i hem de 
donar compliment, perquè fins i tot el que feia de ponent el senyor Robert, deia que 
nosaltres hem de complir amb els terminis sinó tindrem problemes, que no complim, per 
tant nosaltres hem de donar compliment al pla d’ajust.  Si que és cert que el que 
s’acordava al pla d’ajust:  que les taxes de prestació de servei i realització d’activitats, 
s’havia d’incrementar l’IPC, del 2,7% i aquestes taxes s’incorpora aquest IPC. Sí que és 
cert que s’ha fet alguna puntualització amb algun  tema especial, però que després si 
voleu es comenten perquuè són qüestions puntuals.  Així mateix, el tema de les 
escombraries que sí que estan dins d’aquest bloc del pla d’ajust que s’havia d’incrementar 
aquest 2,7%, l’equip de govern ha fet una aposta perquè ha fet una tasca anterior de 
reduir el cost del servei i per tant, aquest 2,7% no s’aplicarà a la taxa d’escombraries.  
Igual que tindríem l’obligació de fer-ho es pot justificar que no es farà.  El tema de l’aigua 
sí que sofreix un increment que ve taxat per SOREA pel cobrament de la compra, o sigui el 
Consorci d’Aigües de Tarragona, ens diu que se’ns incrementa i no podem fer res més. 
Ens feien una demanda del 8% i hem negociat que sigui un 2, 83%, una mica més de 
l’IPC, o 0,5 cada dos mesos.  Així mateix el clavegueram s’incrementarà cada dos mesos 
mig euro, per un tema del que és el cost directe del servei i a efectes de l’ACA.  També 
s’ha de dir que s’han actualitzat algunes ordenances amb el tema de l’IVA i si hi hagués 
alguna altra pregunta ja es respondrà. 
 
Sr. Triadó: bé, després de sentir la ponent tinc la impressió que he estat veient aquella 
pel·lïcula de Montse en el país de las Maravillas. Però, és que quan s’apugen els impostos 
ho fan els altres i quan es baixen ho feu vosaltres. Valdria la pena ser més coherents i en 
moments de crisi, aquestes obligacions que ens marquin els de fora, també les poguem 
subsanar nosaltres mateixos i no hem de fer cas quan s’augmenten les ordenances, o que 
ens diuen que s’ha de fer, aplicar-ho.  Quan s’ha llegit que els pagaments es passen de 4 a 
6 qualsevol ciutadà normal pensa que hi haurà un augment i el que vol l’Ajuntament és 
que no ens n’adonem tant. Ens prenen per tontos i anem pagant a mica a mica. I la gent 
ho suma cada mes quan  no hi arriben.  Jo felicito l’equip de govern perquè la bonificació 
a les famílies monoparentals i el comerç l’any passat la vam proposar nosaltres en una 
al·legació i no la van acceptar. Bé, l’han posat vostès, molt bé.  L’IBI no es toca, clar, però 
és que l’IBI, tu vas a comprar una casa, un apartament, el que sigui, i el valor de casa teva 
ha baixat entre un 30 i un 40%. Per tant, el càlcul del valor cadastral que s’ha fet en base 
al valor de l’habitatge ha baixat, però el rebut no ha baixat, sinó que es manté.  Penso que 
l’Ajuntament aquí hagués pogut fer un esforç i hagués pogut fer alguna mena de 
reducció. Que el servei de clavegueram pugi un 13, 31%, home, si l’ACA per una banda 
no ens paga i per l’altra vol que li paguem el que és el cànon de l’aigua, la taxa del servei 
d’aigua també puja un 2,9%.  Tot això s’hauria de fer en base a la recaptació, perquè 
Tarragona ens digui que puja, no és el mateix el que cobren ells que el que cobrem 
nosaltres, perquè nosaltres cobrem mínims.  Per tant, cobrem aigua que de vegades no es 
consumeix i per tant, es podria baixar segurament.  Això d’aplicar l’IPC, en una banda veig 
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que s’aplica l’IPC i en l’altra l’IVA. S’ha agafat el d’agost que és el 2,7 i s’hagués pogut 
agafar qualsevol altre.  Quin s’agafarà l’any que ve?  Perquè hem de tenir en compte que 
l’IPC contempla l’índex de preus al consums, del que val al final del cost. Per tant, si en 
una banda apliquem l’IVA i en l’altre l’IPC, crec que l’IPC ja contempla l’increment d’IVA, 
perquè és la suma total dels costos que té un producte quan se serveix. Per tant, aquesta 
discriminació ens sembla que es podria haver unificat i en tot cas, no aplicar-la perquè hi 
ha una compensació.  I per últim això de les negociacions amb les empreses.  Fa temps 
que demanem que es renegociI el preu del servei de les escombraries.  Jo no sé si és bo o 
dolent, revisar-ho perquè l’equip de govern tot el que ha revisat al final n’ha sortit 
perdent.  A Calafell hi ha molts més contenidors que els necessaris, només cal veure molts 
llocs que en menys de cinquanta metres hi ha tres contenidors aquí i tres allà: un 
d’orgànica molt gran, i l’altre a l’altra cantonada també massa gran que quan passes a 
recollir ni un ni l’altre està més d’un 10% ple. Perquè hem de pagar aquest servei? I com 
dic això, que en una cantonada n’hi ha tres i a l’altra tres, jo crec que la gent pagui un 
rebut com toqui i baixar-ho i encara que hagin de caminar 50 metres per llençar una 
bossa ho faran.  El que no pot ser aquest munt de contenidors que encareixen molt el 
servei i aleshores es paga i es reparteix entre tots no passa res.  Nosaltres el que sí que 
demanaríem i quan hi hagi al·legacions serà un dels plantejaments que farem, en quant a 
la revisió de l’IBI, tornarem a fer-ho i tornarem a fer la revisió del cost de la recollida de 
brossa.  En quant a les bonificacions, és bo, hi estem d’acord, però estem provocant que 
s’hagin de fer perquè com que pugen els  serveis i el cost, cada cop hi ha menys gent que 
arribi a poder pagar, i aleshores arriba un punt que les hem de suplementar amb aquestes 
bonificacions. Per tant, potser valdria la pena no pujar tant els rebuts, no pujar el cost dels 
serveis i no haver de fer aquestes bonificacions, o tantes. 
Sr. Rober: Bé, gràcies senyor Alcalde, ja veu les expressions que té a la dreta del Ple.  Vostè 
senyor Alcalde abans m’ha dit que té sensacions , parla del passat, tot són sensacions. La 
qüestió és que ha utilitzat el poder que li dóna l’Alcaldia per renyar-me cada vegada que 
acabem els punts.  Vostè utilitza el poder de ser alcalde per renyar-nos. Espero que 
aquesta vegada no ens renyi.  Jo sóc capaç de rectificar i veig que vostè no.  Pateix pel 
barri de la platja, per tot.  El que pateix sóc jo, pateixo de saber a mans de qui estic que 
són vostès.  Vostès han tingut o demostren una manca d’execució pressupostària terrible. 
Cada ple s’està demostrant i després a sobre passa unes ordenances fiscals amb el 
manteniment  
 
Sr. Robert: Parlaré ara de la pressió fiscal als ciutadans. I ho passen com si res. El Partit 
Popular no fa cap comentari, ni justificació ni res. És clar, si no venen a les comissions 
informatives. Doncs valent interès tenen en el Partit Popular per un dels temes que avui 
afrontem, perquè li recordo que el dia vint-i-sis no es va presentar cap dels tres 
components. Això sí, vostè té l’eina d’utilitzar un regidor perquè ens continuï renyant. 
Vostè no el renya perquè no han vingut, cap comentari. El Partit Popular no opina res 
sobre l’increment que hi haurà sobre les taxes? Escolti’m aquestes persones no han parlat 
de CEMSSA quan dos dels seus membres estan en el Consell d’Administració. Aquests 
senyors passen de tot, perquè encara no els he sentit la boca. Ara els sentiré, amb això 
segur. Però com sempre, que quan parlen és per fer-nos mal, això sí. Diuen que han fet 
algo a Madrid, bé no ho sé. La qüestió és que han mostrat poc interès. Però l’interès que 
vostès han mostrat és, després d’haver sentit a la regidora que ha exposat el tema, és que 
ens pugen, ens pugen la pressió fiscal. Vostès diuen que congelen, és clar, tiritant, estem 
congelats del tot. Vostès van apujar els impostos l’any passat un vint per cent: el deu per 
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cent el van apujar vostès i el deu per cent el va apujar l’Estat. I vostès han passat, com ha 
dit abans el meu company, expedients de majors ingressos, majors ingressos per la 
contribució, per l’IBI, i no són capaços ni de mirar de baixar quelcom la part que vostès 
van apujar. Baixar el tipus, són incapaços. S’escuden en una llei d’estabilitat 
pressupostària, que és correcta, ara també s’escuden en un pla d’ajust. Escolti’m un pla 
d’ajust és una eina, i és una eina, que jo vull creure, que és dinàmica. No està encorcetada 
ni tancada. Segur que permet modificacions, sobretot quan a l’Estat se li pot dir que ja hi 
ha algú que va traient algo de pressió dels ciutadans. Vostè ens ha dit un rotllo patatero 
per a la modificació per acollir-se a les lleis noves. D’acord això és el mínim. Segur que és 
una de les recomanacions tècniques a les que vostè està acostumada, però amb les 
decisions polítiques, vostès que fan? No ens rebaixen la pressió fiscal, no ens rebaixen l’IBI 
que vostès van apujar l’any passat. Incrementen les taxes un 2’7%, això és la realitat. 
També pugen l’aigua i el clavegueram. Qui condueix aquestes temes? El protagonista del 
ple d’avui, l’empresa SOREA. Ja m’explicaran, perquè quan una empresa presenta una 
proposta de revisió de preus, l’Ajuntament pot negociar-ho. Ara vostès no. Ens apugem el 
clavegueram un 14%, l’aigua el 3% i vostès passen aquí sense dir res. Escolti’m, diuen 
que no hi ha diners, pel projecte del barri de la platja, pels passos soterrats i vostès encara 
volen més diners amb la pressió fiscal. Jo no ho entenc, no entenc perquè pugen els 
impostos, tot i que la llei permetia no apujar-los o no aplicar ho de l’Estat. Però vostès 
s’acullen a un Pla d’ajust, no el tracten com una eina dinàmica, igual que el pressupost, no 
tenen capacitat de gestió, que és el que li he dit al principi senyor Alcalde. I per tant vostès 
s’emparen aquí i el que fan amb aquestes ordenances, que per cert ens donen d’avui per 
a demà, és pujar la pressió fiscal als ciutadans. Doncs d’acord, anem perdent subvencions, 
no fems els projectes que ens demana la ciutadania, sinó els que nosaltres volem i que 
vagin pagant ells. El senyor Triadó ha estat encertat quan ha dit que si vostès abaixessin la 
pressió fiscal i miressin les subvencions, potser no seria necessari. Si vostès baixen la 
pressió fiscal, potser més ciutadans arribaran a pagar els seus impostos. Però si vostès 
pugen, pugen, pugen, doncs han d’anar traient subvencions. És el peix que es mossega la 
cua. Si vostès baixessin els impostos, el que sí li puc és que descomprimiria tota la pressió 
de les famílies. Per tant, reconsiderin aquestes ordenances. Mirin de retallar algo en l’IBI, 
baixin la pressió fiscal. Vostè és l’Alcalde que més ha pujat els impostos de la història. És 
l’època que els ciutadans ho estan passant pitjor. Però vostès com abans, pilota endavant, 
manta al cap i escolta que surti el sol per on vulgui. Moltes gràcies. 

 
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies a vostè. Té la paraula Convergència i Unió. 
 
Sra. Suàrez: Sí, moltes gràcies. No sé per on començar. El que em sorprèn és que la 
persona que ha fet avui de ponent del Grup socialista, hagi estat regidor d’hisenda i de 
règim intern aquests últims 4 anys. A l’igual que em sorprèn que el portaveu d’UAM hagi 
estat 23 anys regidor del municipi i encara no sàpiga com es calculen les coses. Perquè 
clar, a mi vostès 2 han estat els que m’han ensenyat, d’una banda i d’una altra. Llavors em 
sorprèn molt que hagi de sentir segons què i de segons qui. SOREA és la protagonista. 
Ostres! Recordo que SOREA va pactar amb vostès la concessió d’un crèdit encobert en el 
seu mandat i llavors aquells diners que eren més calers, que van rebre vostès per majors 
ingressos, no els van destinar a fer un pas soterrat. No ho van fer llavors. En titllen de que 
no perseguim subvencions i ara volen que amb els diners dels ciutadans deixem anar una 
subvenció i fem un pas soterrat. Tot per demagògia. Miri, realment anem a explicar el que 
realment nosaltres fem avui. El pla d’ajust que vam aprovar a finals del 2011 i d’aplicació 
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pel 2012 i 2013, obligava a que nosaltres apliquéssim aquest augment del 10 % de l’IBI. 
Què passa? Que per l’any 2013, hi hauria hagut la possibilitat de baixar el tipus, sí, però 
vostès saben igual que nosaltres, perquè vostè ha estat regidor d’hisenda i sap 
perfectament els números, que l’any 2014 ens trobaríem amb una manca de fons per fer 
front a totes les despeses obligatòries que té l’Ajuntament i hauríem d’augmentar el tipus 
impositiu de l’IBI. Com que vostès ho saben perfectament, ara intenten fer demagògia 
intentant fer veure a la ciutadania que nosaltres podríem baixar l’IBI, però saben 
perfectament que no és així. A més a més a això se li ha de sumar el pla d’ajust. És a dir, 
molt dinàmic i tot el que vostè vulgui, però aquest pla d’ajust ens compromet davant 
l’Estat espanyol que ens ha donat aquest crèdit per pagar als proveïdors i per tant no és 
possible segons quines dinàmiques. No confonguin a la ciutadania. El valor del mercat no 
és el mateix que el valor cadastral i ho saben millor que jo. Vostès han estat els que m’ho 
han ensenyat. Els impostos s’han congelat. Els ciutadans, en 6, 4 cops o en un o com ho 
puguin pagar, veuran que el resultat d’impostos que paguin el 2013 és el mateix que el 
del 2012, i no vulguin tornar a confondre. Les taxes, vostès saben que en el pla d’ajust 
parlàvem d’augmentar les taxes segons IPC. Hem augmentat segons IPC del mes d’agost 
que és quan acaba la temporada. Perquè el del mes d’agost? Perquè era més baix que el 
de setembre. Si fèiem un promig de tot l’any era superior al d’agost i vam creure oportú 
fer-ho d’aquesta manera. Ara bé, les taxes que estan prestades directament per 
l’ajuntament, estan congelades. No s’augmenta aquest IPC. Aquest increment de l’IPC és 
per les taxes que gestionen altres empreses, exceptuant la congelació del que és la taxa 
d’escombraries. Perquè? Perquè hem negociat i com es veu no ens ha anat tan malament 
com alguns diuen i al final hem pogut rebaixar el servei i això ha significat que hem pogut 
congelar la taxa d’escombraries. Però al mateix temps, vostès saben perfectament que els 
arguments que han posat sobre la taula no s’aguanten per enlloc i per això intenten fugir 
d’estudis i donar l’opinió personal. Perquè saben que vostès tenien la mateixa oportunitat 
que nosaltres de fer unes bases d’ajut per a les persones que realment ho necessiten i no 
ho van fer. I com vostè ha dit, els anys del 2007 al 2011 van ser uns anys molts “xungos” i 
no van congelar l’IBI, sinó que el van augmentar. És a dir, la gent no va pagar el mateix un 
any i l’altre. El problema que tenen és que no saben com posar-se en contra de tot això, 
perquè hi ha unes bases que el que fan és aplicar el principi d’igualtat, en el sentit que les 
persones, que realment no ho passen bé en el nostre municipi perquè tenen problemes a 
nivell social i econòmic, tenen facilitat amb les bases que s’aprovaran a continuació. Saben 
que això va en funció dels diners que ingressin les famílies al municipi i no si estan 
empadronades o no. Saben perfectament que vam començar a aplicar-ho l’any passat 
amb el valor dels immobles i enguany per la situació que estem passant, ens hem 
arremangat i no només hem tingut en compte això sinó que hem fet aquestes bases 
d’ajuts. Al mateix temps, sabeu que hi havia taxes en les que s’ha augmentat l’IVA i 
l’Ajuntament no es pot deduir l’IVA, com és el cas del transport escolar i la Corporació ha 
decidit assumir aquest increment, perquè hem entès que era una de les dinàmiques que 
havia de fer l’Ajuntament aquest any. I res més, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Iniciem el torn de rèplica. Té la paraula UAM. 
 
Sr. Triadó: En tot cas, un aclariment a la portaveu de Convergència i Unió perquè no vull 
que quedi el concepte de que he sigut un mal mestre. En tot cas li diré que en la 
repercussió del valor cadastral, la importància màxima la té el valor de mercat de la 
vivenda. Per tant que no es digui que el valor de la vivenda no repercuteix en l’IBI, no és 
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l’únic però aquest és el més important. I si el valor de mercat s’ha abaixat, perquè no es fa 
una revisió cadastral? Res més. 
 
Sr. Parera: Senyor Alcalde. Li diré el que m’agrada dir: Paraules, paraules. Però les 
preguntes no es contesten, ni abans ni ara. Qui paga és el municipi, però la veritat no surt. 
I si haig de contestar a la portaveu i a la ponent, permeti’m que li contaré una cosa: 
“Demà em caso, sí sí, i tant que em caso demà. Amb qui et cases? No ho sé”. El que havia 
de dir ja ho he dit. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el Partit Popular. 
 
Sra. Elvira: El Partit Popular no farà declaracions. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista. 
 
Sr. Robert: Bé, gràcies senyor Alcalde. Jo pensava que ampliarien la informació però veig 
que no. Com sempre fan, ens contesten a nosaltres. És trist! Escolti’m vostès són un grup 
de regidors i el que fan és parlar i contestar-nos. No intenten ni el més mínim, millorar 
algo. Tornen a parlar del passat. Fins i tot aquest company que fa poc que es dedica a la 
política em diu que sempre estem amb el mateix, i això que fa escassament un any que 
està aquí. Està cansat, igual que jo, de parlar del passat. Però només parlen de les coses 
dolentes, i això els perd. No parlen de les coses bones. El conveni amb SOREA va ser per 
invertir. Vostè ha parlat abans d’una modificació pressupostària en benefici dels ciutadans, 
i que es pensa que era el conveni amb SOREA? Benefici pels ciutadans. Digui-ho. Són 
incapaços, perquè no ho van fer vostès, com aquest pressupost que està aturat, com el 
poble. Parlem d’ara, vostès tenen col·lapsats els projectes, que el ple va d’això, tenen 
col·lapsades les subvencions a rebre, i a sobre ens apugen els impostos. Vostès ens diuen 
que el pla d’ajust el va aprovar el Govern espanyol. Escolti’m digui’m aquí el paràgraf on 
diu que el pla d’ajust no es pot tocar per millora del municipi o dels ciutadans. Llegeixi’m 
aquest paràgraf. Parlen dels números del 2014, quan no tenen ni clars els del 2013. Són 
incapaços de mirar si es pot tocar el pla d’ajust ni del 2012, ni del 2013 i em parlen del 
2014. Vostès diuen que el pla d’ajust contempla que apujaran la brossa, però vostès diuen 
que no l’apujaran a canvi de rebaixa de servei, però això no ho han dit. Què diuen? Que 
internalitzen el servei. Vostè està modificant el pla d’ajust i això demostra que és dinàmic. I 
ara vostè em diu que no. S’ha posat un corset i no se’l vol treure. Alliberem-nos una mica, 
als ciutadans. Diu que en el valor cadastral, no tenen a veure els valors de mercat. 
Permeti’m que com el senyor Triadó discrepi, perquè és una dada que es contempla. 
Diuen que al 2013 pagarem els mateixos impostos que al 2012, i és cert, però són més 
que els del 2011, perquè al 2012 ja els van apujar i això no ho diuen. Rebaixin part i així 
pagarem menys i hi haurà menys pressió fiscal. Diuen que han agafat l’IPC del 2’7% i que 
podrien haver agafat el del 3’4%, escolti’m podrien haver agafat IPC 0, però no ho han 
fet. Internalitzen l’IVA de la brossa, i la portaveu de CIU diu que internalitzen l’IVA de tot 
l’Ajuntament i després diu que no hi ha diners? Quina diferència hi ha, perquè vostè ho ha 
de tenir aquí perquè sempre va molt preparada, entre el cost de l’IVA per l’Ajuntament pel 
canvi de tipus? I llavors sabrem la quantitat que internalitza l’Ajuntament. Diuen que no hi 
ha diners i llavors l’Ajuntament internalitza l’IVA? Home no ho diguin d’aquesta manera. 
Home, després diuen que no van augmentar l’IBI, que va ser ..., però el van apujar. I no 
sigui que jo vaig ser el seu mestre, però perdoni que jo li digui però el seu mestre no ho he 
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sigut mai. Almenys que jo recordi i si ha tingut mestres, perdoni que li digui però el meu 
criteri és que encara ha d’aprendre molt, perquè tot el que vostè m’ha dit no s’aguanta en 
res. Per tant, no m’han aclarit res. Vostès m’han de dir que no volen modificar el pla 
d’ajust ni ajudar als ciutadans. Si baixen l’IBI, es beneficiarà tot el municipi. Revisin el pla 
d’ajust i potser s’emporten alguna sorpresa i es treu una mica de pressió fiscal als 
ciutadans. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Convergència i Unió. 
 
Sra. Suàrez: Sí, jo he dit que vostè me’n va ensenyar però no he dit pas que vostè fos el 
meu mestre. És diferent. Em va ensenyar coses, però no he dit si eren positives o 
negatives. Em sap molt de greu que no em sàpiga explicar correctament, no que vostè no 
em sàpiga entendre, perquè veig que tota la intervenció que abans he dut a terme no 
m’he sabut explicar correctament perquè vostè ha utilitzat unes paraules que ha dit que jo 
he dit que em sembla que no he dit pas. En tot cas, jo el que he comentat és que el pla 
d’ajust ha estat aprovat pel Govern espanyol, he dit això. He dit que en aquest pla d’ajust 
és evident que hi ha un full de ruta i som conscients que es pot anar canviant, però també 
som conscients de les conseqüències que es poden produir de cara al futur si canviem 
segons qué a data d’avui. Això és que he intentat explicar abans, dient-li que si nosaltres 
avui, de cara al 2013, baixàvem el tipus d’aplicació a l’IBI, al 2014 ens trobaríem amb uns 
ingressos que no serien els suficients per fer front als compromisos del 2014, que vostès 
saben perfectament perquè la majoria d’ells, bé tots ells, han estat compromesos quan 
vostès van estar al govern. He repetit el que la ponent ha explicat del que era la intenció 
que teníem a través de les ordenances i ho tornaré a fer, perquè veig que no m’he sabut 
explicar i espero canviar la manera de fer-ho i mirar de fer-me més entenedora. Hem dit 
que congelarem i ho farem, però el que no podem fer és crear unes expectatives a tota la 
ciutadania. El que estem fent és congelar tots els impostos i a canvi aprovem aquestes 
bases que ajuden a pagar a aquelles famílies que realment tenen problemes. Perquè estem 
aplicant el principi d’igualtat si l’apliquem a tothom? Jo crec que no, perquè les situacions 
són diferents. Hi ha famílies que econòmicament i socialment no ho estan passant bé i 
que no tenen capacitat econòmica. És per això que tindran unes facilitats i ajuts superiors 
a les famílies que no tenen aquestes dificultats. Aquesta ha estat la filosofia alhora 
d’aplicar les ordenances del 2013. Pel que fa a les taxes, el que li he dit és que el que fem 
és que l’IPC no s’aplica a les taxes que es presten directament per l’Ajuntament. No li hem 
dit que interioritzàvem l’IVA. De les taxes que presten d’altres empreses, s’incrementa 
aquest 2’7%, a excepció de les escombraries que es congela, i de l’aigua i el clavegueram 
que augmenten 50 cèntims d’euro cada dos mesos, que és quan passa la factura o 6 
euros l’any. El que sí que li he dit és que enteníem que el transport escolar, havent-se 
iniciat el curs i havent estat un curs complicat pel que fa a les famílies, doncs enteníem 
que el transport escolar no es podia incrementar amb l’augment de l’IVA que hi hagut i 
que ha estat aplicat. El que hem fet és assumir aquest dèficit que comporta. Això és el que 
li he comentat. No li he dit tot el que vostè m’ha comentat. Crec que és important deixar 
palès que nosaltres el que hem fet és intentar veure les necessitats de la societat i de la 
nostra ciutadania a nivell social i econòmic i poder facilitar i donar resposta a aquestes 
necessitats a través d’aquests ajuts. Res més, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, tanquem el punt. 
 



 

60 
 

Sra. López: Jo crec que l’IBI és l’impost estrella i la paraula estrella d’aquest ple és que em 
deixeu perplexa. Ho torno a dir. Jo no sé si el concepte IBI i els seus components, els 
regidors d’aquest consistori, o almenys els dos que han parlat ho tenen clar. Aquí no vinc 
a donar classes magistrals. És cert que sóc tècnica, però no vinc aquí a ser-ho. Tinc molt 
clar el que és el valor cadastral i quin és el tipus de gravamen. El valor cadastral no és el 
que vostès estan dient, i no influeix en res el valor de mercat. Si no ho tenen clar, agafin el 
rebut de l’IBI, comprovin el valor cadastral, multipliquin-lo per dos i diguin si vostès 
estarien disposats a vendre per aquest import. Si vostès això ho fan, després m’ho diuen 
perquè crec que vostès estan confonent els termes. En aquest sentit, és cert que s’han 
barrejat diferents temes. S’ha intentat barrejar i confondre i intentaré tornar a explicar-ho 
perquè la ciutadania ho entengui. Els impostos s’han congelat, això és una realitat, perquè 
en el moment que no es toca el tipus de gravamen, és que estan congelats. És on 
nosaltres tenim potestat per modificar-ho. La ciutadania pagarà el mateix que al 2012. 
Incrementem les bonificacions, perquè nosaltres apostem per la nostra ciutadania, perquè 
la gent de Calafell és la que s’ha de beneficiar. A l’anterior equip de govern li va costar 
veure la crisis, jo estava a l’altre costat i quan vaig dir que estàvem en crisis i en recessió 
se’m va dir que tenia visions apocalíptiques i això ho repetiré tota la meva vida, perquè em 
van deixar perplexa. Nosaltres, que som conscients de que estem en crisis i que potser 
estem entrant en una nova recessió, hem creat unes línies de subvenció, bé sigui a través 
de bonificacions o bé a través de línies d’ajut. Aquí parlàvem d’igualtat, i hem de tenir 
present la funció de redistribució, és a dir, a la gent més necessitada els donem un cop de 
ma. Per tant, estem donant compliment a un pla d’ajut i a més estem donant ajuts a la 
ciutadania, que fins a data d’avui mai s’havia fet, ni en un equip socialista. Nosaltres sí que 
ho fem. Hem creat una línia d’ajut que pot arribar fins al 50%. Pel que fa a les taxes, les 
hem apujat només un 2’7%. Vostès han intentat enganyar a la gent amb el tema de l’IVA. 
No hem enganyat les cartes. Hem fet el que deia el pla d’ajust i a més hem ampliat les 
línies d’ajut. No hi ha cap document que acrediti que nosaltres hem apujat els impostos. 
No existeix, ni en el 2012 ni quedarà reflectit en el 2013. En cap moment hem enganyat a 
la ciutadanial. En el pla d’ajust ja es va dir que les taxes s’incrementarien amb l’IPC. Per 
tant, no em vinguin a donar lliçons de que es fer una bona gestió en les ordenances 
fiscals, perquè hem fet el que calia, ajudar a la gent. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Per fer una mica de resum, m’agradaria aclarir uns punts. El que avui hem 
aprovat són les ordenances que contenen impostos i taxes. Els impostos són l’IBI, l’IAE, 
l’Impost de vehicles, la plusvàlua i l’ICIO. Aquests cinc impostos s’han congelat per aquest 
any. L’any passat no es van apujar però per una norma del Govern central es va apujar el 
10 %. És la veritat. No s’incrementarà res si no surt cap altra cosa. A més, hem millorat les 
condicions de bonificació i les facilitats de pagament. Pel que fa a les taxes, algunes s’han 
incrementat. Les que presta directament l’Ajuntament s’han congelat i les taxes de serveis 
prestats per altres empreses s’han apujat un 2’7 % degut al Pla d’ajust que tenim. El que 
no s’ha tocat és la qüestió de les escombraries que vam apujar l’any passat. Aquest any 
hem negociat i s’ha aconseguit baixar el preu, sense baixar la qualitat. Respecte dels 
contenidors, voldria aclarir que fa un any i mig, al poc d’entrar, es van instal·lar uns 
contenidors que ja estaven programats i no sabíem d’on venien. Es veu que estaven 
pactats amb l’empresa. Nosaltres consideràvem de que eren massa grossos i ara estem 
mirant de buscar una solució diferent. Pel que fa a l’aigua, no ens hem amagat, pugem 
0’56 euros cada dos mesos. En quant al clavegueram, pugem 0’5 euros cada dos mesos. 
Això és una mica de resum. En quant a l’IVA ja s’ha aclarit i respecte del transport escolar, 
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ja s’ha dit que aquest any no s’aplica l’IVA perquè hem cregut que hauria estat un 
enrenou per les famílies i per tant ho assumirà l’Ajuntament. Res més. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal dels membres assistents: 11 
vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 10 vots en contra, 7 dels 
membres del PSC I 3 dels membres d’UAM: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2013, les modificacions a les ordenances 
generals i a les ordenances fiscals reguladores dels impostos, que es detallen als annexos 1 
i 2. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2013, les modificacions a les ordenances 
reguladores de les taxes, que es detallen a l’annex 3. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Exposar al públic aquests acords provisionals, en el tauler d’anuncis de 
l’ajuntament, així com el text de les modificacions fetes a les ordenances fiscals. 
 
Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de les publicacions de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la província i 
en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
Durant aquest període d’exposició pública, els que tinguin un interès directe o en resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
ANNEXOS 1 i 2 .ANNEXOS 1 i 2 .ANNEXOS 1 i 2 .ANNEXOS 1 i 2 .----    ORDENANCES GENERALS I ORDENANCES REGULADORES DELS ORDENANCES GENERALS I ORDENANCES REGULADORES DELS ORDENANCES GENERALS I ORDENANCES REGULADORES DELS ORDENANCES GENERALS I ORDENANCES REGULADORES DELS 
IMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOS    
    
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 0.0. GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 0.0. GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 0.0. GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 0.0. GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ     
 
ARTICLE 16 ARTICLE 16 ARTICLE 16 ARTICLE 16     
 
Modificar l’apartat 1, referent a l’exposició pública dels padrons, de conformitat amb 
l’article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
L’apartat diu així: 
 
 1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir 
del primer dia del període de cobrament. 
 
ARTICLE 19ARTICLE 19ARTICLE 19ARTICLE 19    
 
Es modifica a aquests articles, que passarà a tenir el redactat següent, per tal de millorar la 
gestió dels tributs: 
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Modificar l’apartat 4 i 5, incorporant el següent text: 
 
4”... la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics; la Llei 26/2010, 
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 
29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, la Llei 18/2009 i 
altres normes que regulen les notificacions electròniques. 
5. Es procurarà que un des dos intents es realitzi en horari de tarda. De resultar 
infructuosos els dos intents de lliurament personal, es podrà dipositar a la bústia de 
l’interessat l’avís perquè passi a recollir la notificació per les dependències de l’agent 
notificador. 
..” 
 
Els articles passaran a tenir el redactat següent: 
 
4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la 
normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i 
Procediment Administratiu Comú; la Llei 11/2007, de accés electrònic dels ciutadans als 
Serveis Públics; la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, la Llei 18/2009 i altres normes que regulen les notificacions electròniques. 
5. Es procurarà que un des dos intents es realitzi en horari de tarda. De resultar 
infructuosos els dos intents de lliurament personal, es podrà dipositar a la bústia de 
l’interessat l’avís perquè passi a recollir la notificació per les dependències de l’agent 
notificador. 
Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu 
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant 
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí 
oficial de la província. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb 
indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, 
òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini  on s’ha de comparèixer per ser 
notificat. En tot cas la compareixença es produirà en el termini de quinze  dies naturals, a 
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci al BOP. Quan transcorregut el 
termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els 
efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.  
 
ARTICLE 20ARTICLE 20ARTICLE 20ARTICLE 20    
 
Es modifica a aquests articles, que passarà a tenir el redactat següent, per tal de millorar la 
gestió dels tributs: 
 
Modificar l’apartat  5, incorporant el següent text: 
“No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals 
sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar 
telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es 
realitzi l’esmentada consulta.” 
 
L’article  passarà a tenir el redactat següent: 
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5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en 
el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta 
resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada. 
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals 
sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar 
telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es 
realitzi l’esmentada consulta. 
 
ARTICLE 24ARTICLE 24ARTICLE 24ARTICLE 24    
 
Modificar l’apartat  1, incorporant el següent text: 
“El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els 
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que 
dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte.” 
 
L’article  passarà a tenir el redactat següent: 
 
1. L’Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una 
situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els 
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que 
dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte. 
 
Es rectificaran en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors 
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que 
es va dictar l’acte objecte de rectificació. 
 
2. Tramitat l’expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el 
servei competent formularà proposta d’acord rectificatori, que, haurà de ser aprovada pel 
mateix òrgan que va dictar l’acte objecte de rectificació. 
 
ARTICLE 27ARTICLE 27ARTICLE 27ARTICLE 27    
 
Modificar l’apartat  2, incorporant el següent text: 
“2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran 
exclusivament les següents: 
 
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de 
Dipòsits, en la Tresoreria Municipal o en la Tresoreria de BASE. 
 
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia 
recíproca o certificat d’assegurança de caució. 
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c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la 
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest 
cas haurà de ser valorada per la Intervenció” 
 
L’article  passarà a tenir el redactat següent: 
 
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà la suma del deute 
tributari acreditat en la data de la suspensió més els interessos de demora que puguin 
originar-se durant el període de suspensió i els recàrrecs que procedeixin en el moment en 
què es sol·licita la suspensió. 
 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran exclusivament 
les següents: 
 
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de 
Dipòsits, en la Tresoreria Municipal o en la Tresoreria de BASE. 
 
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia 
recíproca o certificat d’assegurança de caució. 
 
c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la 
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest 
cas haurà de ser valorada per la Intervenció. 
 
3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a instància de 
part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el recurrent 
al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la. 
 
4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i 
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 43 d’aquesta 
Ordenança. 
 
ARTICLE 28ARTICLE 28ARTICLE 28ARTICLE 28    
 
Modificar l’apartat  4, incorporant el següent text: 
“4. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà realitzar a les oficines 
centrals o perifèriques de BASE aportant els documents originals acreditatius del 
pagament, o manifestant davant el funcionari competent de BASE les dades perquè es 
pugui comprovar informàticament la realitat del pagament i el dret a obtenir la devolució. 
 
Tanmateix, no caldrà l’aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris que 
han de tramitar l’expedient puguin consultar telemàticament l’efectivitat del pagament.” 
 
L’article  passarà a tenir el redactat següent: 
    
Article 28 Article 28 Article 28 Article 28 ----    Iniciació de l’expedieIniciació de l’expedieIniciació de l’expedieIniciació de l’expedientntntnt    
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1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui haurà de 
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute. 

2. Si la recaptació del recurs origen de la devolució que es sol·licita ha estat delegada en 
la Diputació de Tarragona, la sol·licitud es formularà per escrit o personalment a 
qualsevol de les oficines de BASE. 

3. Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents: 
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui 

anul·lada. 
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament. 

4. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà realitzar a les oficines 
centrals o perifèriques de BASE aportant els documents originals acreditatius del 
pagament, o manifestant davant el funcionari competent de BASE les dades perquè es 
pugui comprovar informàticament la realitat del pagament i el dret a obtenir la 
devolució. 

 
     Tanmateix, no caldrà l’aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris 

que han de tramitar l’expedient puguin consultar telemàticament l’efectivitat del 
pagament. 

 
 
ARTICLE 29ARTICLE 29ARTICLE 29ARTICLE 29    
 
Incorporar l’apartat  5, amb el següent text: 
“5. En particular, i als efectes del que s’estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei General 
Tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a conseqüència d’aplicar 
els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei reguladora del 
Cadastre Immobiliari. 
 
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un 
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat incrementat 
amb els corresponents interessos de demora.” 
 
L’article  passarà a tenir el redactat següent: 
 
Article 29 Article 29 Article 29 Article 29 ----    Quantia de la devolucióQuantia de la devolucióQuantia de la devolucióQuantia de la devolució    
    
1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia 

estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de 
demora. 
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en supòsits 
d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran en raó a la 
part de liquidació anul·lada. 

2. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des 
del dia en què es va fer l’ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament.  

3. El pagament efectiu haurà de produir-se en el termini de tres mesos des de la data de 
la proposta de pagament, que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la 
devolució. 
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Respecte als tipus d’interès, s’aplicarà el vigent al llarg del període segons el que 
preveu l’Article 26.6 de la Llei general tributària. Consegüentment, si s’hagués 
modificat caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de demora 
fixat per a l’exercici per la Llei de pressupostos de l’Estat. 

4.  Quan es declari indegut l’ingrés pel concepte de recàrrec de constrenyiment bé perquè 
s’ha anul·lat la liquidació de la quota o bé perquè no resultava procedent exigir el 
recàrrec, es tornarà el recàrrec i es liquidaran interessos de demora sobre aqueixa 
quantia. 

5.   En particular, i als efectes del que s’estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei General 
Tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a conseqüència 
d’aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei 
reguladora del Cadastre Immobiliari. 
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un 
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat 
incrementat amb els corresponents interessos de demora. 

 
 
ARTICLE 30 ARTICLE 30 ARTICLE 30 ARTICLE 30     
    
Modificar l’apartat  1, incorporant el següent text: 
“Amb el reintegrament dels cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, 
s’abonarà l’interès legal vigent que s’hagi meritat des de la data acreditada en què 
s’hagués incorregut en els costos esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament.” 
 
L’article  passarà a tenir el redactat següent: 
 
Article 30Article 30Article 30Article 30    
    
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un 

procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o 
judicial, s’iniciaran a instància de l’interessat. 
Amb el reintegrament dels cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, 
s’abonarà l’interès legal vigent que s’hagi meritat des de la data acreditada en què 
s’hagués incorregut en els costos esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament. 

2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s 
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el 
reintegrament que correspongui, seran les següents: 
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número 

d’identificació fiscal, i domicili de l’interessat.  
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o 

parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, 
així com testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.  

c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, adjuntant com 
documents acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o 
societats de garantia recíproca, certificació de l’entitat avalista de les comissions 
efectivament percebudes per formalització i manteniment de l’aval.  

d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, 
podent optar per:  
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- Transferència bancària, indicant el número de codi de compte i les dades 
identificatives de l’ Entitat de crèdit o bancària. 

- Xec nominatiu. 
- Compensació en els termes previstos en el Reglament General de Recaptació. 

3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació 
precisa, es requerirà l’interessat per a la seva subsanació en un termini de deu dies. 

4. Els pagaments realitzats per BASE pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts i 
d’indemnització per costos d’avals es faran per compte d’aquest Ajuntament quan es 
refereixin als ingressos de titularitat municipal. 
El seu import degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable 
que es trameti amb posterioritat a la materialització del pagament. 

 
ARTICLE 32ARTICLE 32ARTICLE 32ARTICLE 32    
    
Modificar l’apartat  1, incorporant el següent text: 
“de infraccions i sancions establert a la normativa sobre seguretat vial vigent en cada 
moment.” 
 
L’article  passarà a tenir el redactat següent: 
 
1. En els procediments iniciats per l’òrgan municipal competent a conseqüència de 

presumptes infraccions als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària (RDL 339/1990, de 2 de març modificat per la Llei 19/2001, de 
19 de desembre) i els seus reglaments de desenvolupament, es tipificaran les 
infraccions i les sancions establert a la normativa sobre seguretat vial vigent en cada 
moment. 

2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Tarragona la recaptació de les 
multes, traslladarà a BASE mitjançant gravació directa en la seva base de dades dels 
elements identificatius del vehicle i la infracció. 

3. BASE processarà la informació obtinguda de l'Ajuntament i la completarà amb les 
dades necessàries, relatives al titular i al vehicle, per tal d’editar la notificació de la 
denúncia. 

4. A la notificació de la denúncia es farà constar que si el titular del vehicle no n'era el 
conductor en el moment de la infracció, està obligat a comunicar a BASE o 
l'Ajuntament la identitat de l'infractor en el termini de quinze dies. L'incompliment 
d'aquesta obligació pot ser sancionat com a falta greu. 

5. La notificació de la denúncia es practicarà per BASE segons el procediment establert a 
la seva Ordenança general i en tot cas d’acord amb el que preceptua la legislació 
estatal de general aplicació. 

 
ARTICLE 35ARTICLE 35ARTICLE 35ARTICLE 35    
 
Modificar tot el redactat, incorporant el següent text: 
1. Les multes es poden pagar amb reducció del 50 % si es satisfan en el moment de la 
denúncia o dins el termini de vint dies naturals següents al de la seva notificació. 
 
2. Vençut el termini d’ingrés de pagament voluntari sense que s’hagi satisfet la multa, la 
seva exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es meritaran els 
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recàrrecs del període executiu previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària sobre 
l’import nominal de la multa, i els interessos de demora. 
 
3. Els recursos que puguin formular-se contra actuacions del procediment recaptatori de 
les multes, es resoldran pels òrgans competents de BASE. 
 
4. Les multes es podran satisfer en entitat bancària col·laboradora, per telèfon trucant al 
Servei d’Atenció Telefònica de BASE o per internet en la seu electrònica de BASE. 
 
5. Els titulars dels vehicles amb els que s’hagi comès una infracció seran responsables 
subsidiaris en cas de impagament de la multa, llevat els supòsits següents: 
 
a) Robatori o altre ús que acrediti que el vehicle fou utilitzat en contra de la voluntat del 
titular. 
 
b) Quan el titular sigui una empresa de lloguer sens conductor. 
 
c) Quan el vehicle tingui assignat un arrendatari a llarg termini, o un conductor habitual; 
en aquests casos, la responsabilitat recaurà sobre l’arrendatari o el conductor habitual. 
 
ARTICLE 36ARTICLE 36ARTICLE 36ARTICLE 36    
 
Modificar tot el redactat, incorporant el següent text: 
1. El termini de prescripció de les infraccions lleus és de tres mesos i de sis mesos per a les 
infraccions greus i molt greus. 
 
El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’hagin comès. La 
prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la que tingui coneixement 
el denunciat, o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili i es practiqui amb 
projecció externa a la dependència en què s’origini.  
 
2. El termini de prescripció de les sancions consistents en multa pecuniària és de quatre 
anys. El còmput i la interrupció del termini de prescripció del dret de l’Administració per 
exigir el pagament de les multes es regiran pel que disposa la Llei General Tributària. 
 
3. Si no hagués recaigut la resolució sancionadora transcorregut un any des de l’inici del 
procediment, es produirà la seva caducitat i es procedirà a l’arxiu de les actuacions, a 
sol·licitud de l’interessat o d’ofici per l’òrgan que dictà la resolució. 
 
ARTICLE 43ARTICLE 43ARTICLE 43ARTICLE 43    
 
Modificar l’apartat  2, incorporant el següent text: 
2.3 En cap cas el termini d’ajornament o fraccionament serà superior als 48 mesos. 
2.4 L’import de l’expedient haurà de tenir un import superior a 100€.. 
 
L’article  passarà a tenir el redactat següent: 
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la 

sol·licitud a l’Alcalde, d’acord amb el procediment següent: 
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2.1. Els sol·licitants poden demanar els corresponents ajornaments/fraccionament, 
advertint que aquests queden supeditats en imports superiors a 6.000 € a 
l’aportació d’una garantia (aval bancari, habitualment), i els terminis 
d’ajornament/fraccionaments queden supeditats a l’import del deute a 
ajornar/fraccionar. 
Els terminis són: 
a) 6 mesos: quan l’import no sigui superior a 1.000 €  
b) 12 mesos: quan l’import estigui entre 1.000,01 i 3.000 €. 
c) 18 mesos: quan l’import estigui entre 3.000,01 i 6.000 €. 
d) 24 mesos: quan l’import sigui superior a 6.000 € 

2.2. S’ha d’advertir al peticionari que la concessió de l’ajornament/fraccionament 
comporta el pagament dels corresponents interessos de demora, els quals es 
notificaran en el moment del reconeixement del dret a gaudir de 
l’ajornament/fraccionament. 

2.3.  En cap cas el termini d’ajornament o fraccionament serà superior als 48 mesos. 
2.4. L’import de l’expedient haurà de tenir un import superior a 100 €. 

 
ARTICLE 48ARTICLE 48ARTICLE 48ARTICLE 48    
 
Modificar l’apartat  1, incorporant el següent text: 
On diu “30” ha de dir “60”. 
 
Incorporar els apartats 7 i 8 amb el redactat: 
7. En els casos de procediments d’execució forçosa on no s’hagin adjudicat en subhasta 
pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors, 
correspondrà al Tresorer municipal fer la proposta a l’Alcalde d’adjudicació de béns a favor 
de l’Ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 i següents del 
Reglament general de recaptació. 
 
Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per BASE, un cop ultimades les 
actuacions, aquest elevarà l’expedient a l’Ajuntament a fi que per part del Tresorer 
municipal pugui formular a l’Alcalde la proposta d’adjudicació de béns. 
 
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès per a 
l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a 
quina recaptació es tramità la subhasta, amb la formalitat requerida pel Tresorer 
municipal. 
 
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les 
circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general. 
 
L’article  passarà a tenir el redactat següent: 
 
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de 

proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, 
quan calgui procedir a l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes 
inferiors a 300 euros, per l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les 
actuacions d’embarg següents: 
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a) Deutes de quantia inferior a 30 euros. 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en 

entitats de crèdit 
b) Deutes de quantia compreses entre 30 euros i 300 euros. 

- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en 
entitats de crèdit 

- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt 
termini 

- Sous, salaris i pensions 
2. Als efectes de determinar la quantia a què 

es refereix el punt anterior, es computaran tots els deutes d’un contribuent que 
resten pendents de pagament i sempre que s’hagués dictat providència 
d’embargament. 

3. Amb caràcter general, quan el resultat de 
les actuacions d’embarg referides al punt 1 sigui negatiu, es formularà proposta de 
declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les multes de trànsit, s’aplicarà el previst a 
l’apartat 4 de l’article anterior. 

4. Quan la quantia total del deute d’un 
contribuent sigui superior a 300 euros, es podrà ordenar l’embarg dels béns i drets 
previstos a l’article 169 de la Llei General Tributaria, preservant l’ordre establert a 
l’esmentat precepte. 

5. No obstant el previst al punt 4, quan 
s’hagués d’embargar un  bé el valor del qual és molt superior a la quantia del deute, 
es consultarà al Tresorer de l’Ajuntament i s’actuarà tenint en compte les seves 
indicacions. 

6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar 
l’ordre d’embargament si els béns que designi garanteixen amb la mateixa eficàcia el 
cobrament del deute que aquells altres béns que preferentment haguessin de ser 
travats i no causi perjudici a tercers. 

7. En els casos de procediments d’execució 
forçosa on no s’hagin adjudicat en subhasta pública i posterior venda mitjançant 
adjudicació directa béns propietat dels deutors, correspondrà al Tresorer municipal fer 
la proposta a l’Alcalde d’adjudicació de béns a favor de l’Ajuntament, de conformitat 
a allò establert en els articles 108 i següents del Reglament general de recaptació. 

       Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per BASE, un cop ultimades les        
actuacions, aquest elevarà l’expedient a l’Ajuntament a fi que per part del Tresorer 
municipal pugui formular a l’Alcalde la proposta d’adjudicació de béns. 

8.   Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès per a 
l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a 
quina recaptació es tramità la subhasta, amb la formalitat requerida pel Tresorer 
municipal. 

      Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les 
circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general  

 
ARTICLE 51ARTICLE 51ARTICLE 51ARTICLE 51    
 
Modificar l’apartat  2, incorporant el següent text: 
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2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, en la Llei general tributària i en les disposicions dictades 
per a desenvolupar-les, tal com disposa l’article 12.1 de la primera de les normes citades. 
 
L’article  passarà a tenir el redactat següent: 
1. Les actuacions inspectores podran ser: 

a) De comprovació i investigació. 
b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 
c) De valoració. 
d) D’informe i assessorament. 

2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes locals, en la Llei general tributària i en les 
disposicions dictades per a desenvolupar-les, tal com disposa l’article 12.1 de la 
primera de les normes citades  

3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s’adequarà al corresponent 
pla de control tributari aprovat per l’Alcalde. 

 
ARTICLE 52ARTICLE 52ARTICLE 52ARTICLE 52    
 
Modificar l’apartat  4, incorporant el següent text: 
4. El temps de les actuacions es determinarà d’acord amb el que disposa al respecte la Llei 
general tributària i la normativa dictada per a desplegar-la. 
 
L’article  passarà a tenir el redactat següent: 
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran 

desenvolupar-se indistintament, segons decideixi la inspecció: 
a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu 

representant tingui el seu domicili, despatx o oficina. 
b) Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades. 
c) Al lloc on existeixi alguna prova, al menys parcial, del fet imposable o dels 

pressupostos de fet de l’obligació tributària. 
d) A les oficines de l’Ajuntament, quan els elements sobre els qual hagin de realitzar-

se puguin ser-hi examinats. 
2. La Inspecció determinarà en cada actuació el lloc on hagi de desenvolupar-se, 

cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o diligència. 
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran 

preferentment l’horari d’obertura al públic i, en tot, cas, la jornada de treball vigent. 
Si es fan als locals dels interessats hauran de respectar la jornada laboral d’oficina de 
l’activitat que hi es realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin 
en altres hores o dies. 

4.   El temps de les actuacions es determinarà d’acord amb el que disposa al 
respecte la Llei general tributària i la normativa dictada per a desplegar-la. 

 
ARTICLE 56ARTICLE 56ARTICLE 56ARTICLE 56    
 
Modificar l’apartat  4,6,7,8, i incorporar el 9, incorporant el següent text: 
“4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali un 
percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es sancionarà: 
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a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció. 
 
b) Si és greu, mitjançant la imposició d’una sanció que partirà del 50% sobre la base de la 
sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió 
reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi el 100%. 
 
c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’una sanció que partirà del 100% sobre la base 
de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de 
comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi el 
150%. 
 
d) Si escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es 
donin els supòsits establerts a l’article 186 de la Llei general tributària. 
 
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent 
s’aplicaran segons els criteris següents: 
 
- Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual 
infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la 
mateixa naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que es 
pren com a antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze punts percentuals, i 
si fos molt greu, l’increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es 
consideraran de la mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix article de la Llei 
general tributària, llevat que es tracti d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que 
resultaria d’un autoliquidació correcta, declarar incorrectament o obtenir indegudament 
devolucions tributàries, supòsit en què totes tres es consideraran de la mateixa naturalesa. 
En qualsevol cas, si aquests antecedents deriven del règim sancionador previst a la Llei 
230/1963, de 28 de desembre, general tributària, la infracció acreditada tindrà la 
consideració de lleu. 
 
- Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local. 
 
Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un cantó, 
i la quantia total que s’hagués degut ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi d’una 
declaració acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda inicialment, per un altre. 
Si el resultat representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 25%, superior 
al 25% i inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 
75%, respectivament, s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals. 
 
7. Les sancions establertes al paràgraf 4 anterior es reduiran en un 30% del seu import 
quan l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de 
regularització que se li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme 
mitjançant un acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només 
serà aplicable quan la infracció consisteixi en: 
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a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta. 
 
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o 
documents necessaris per practicar liquidacions. 
 
c) Obtenir indegudament devolucions. 
 
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals. 
 
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits 
tributaris aparents. 
 
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa 
recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un acta 
amb acord, si no ingressa en període voluntari els deutes tributaris derivats d’aquest tipus 
d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la 
regularització. 
 
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es 
reduirà en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en el termini o 
terminis fixats a l’acord d’ajornament o fraccionament atorgat per l’Ajuntament a 
sol·licitud de l’obligat al pagament, que aquest hagués demanat abans de la finalització 
del període voluntari, i si no s’interposa recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. 
Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a 
l’interessat. 
 
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi 
pogut cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les 
sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es van cometre les 
infraccions corresponents. 
 
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració 
tributària de què tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la 
regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una.” 
 
L’article  passarà a tenir el redactat següent: 
 
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o 

culposes amb qualsevol grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades en 
la Llei general tributària, en la Llei reguladora de les hisendes locals o en una altra llei. 

2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària 
com a lleu, greu o molt greu i, si li correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre 
la totalitat de la base de la sanció que en cada cas s’escaigui. 

3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració 
tributària local quan no es presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions 
inexistents o amb imports falsos o s’hi ometin totalment o parcialment operacions, 
ingressos, rendes, productes, béns o qualsevol altra dada que incideixi en la 
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determinació del deute tributari, sempre que la incidència del deute tributari derivat 
de l’ocultació en relació amb la base de la sanció sigui superior al 10 per cent. 
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o 
altres registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la 
utilització de persones o entitats interposades. 

 

4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció 
pecuniària fixa o assenyali un percentatge sancionador particular, cada infracció 
tributària es sancionarà: 

 
a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció. 

 
b) Si és greu, mitjançant la imposició d’una sanció que partirà del 50% sobre la base 
de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de 
comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi 
el 100%. 

 
c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’una sanció que partirà del 100% sobre la 
base de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris 
de comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que 
ultrapassi el 150%. 

 
d) Si escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan 
es donin els supòsits establerts a l’article 186 de la Llei general tributària. 
 

5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament 
conforme als criteris següents, recollits en l’article 187 de la Llei general tributària, si 
en resulten aplicables: 
a) Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
b) Perjudici econòmic per a la Hisenda local. 
c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació. 
d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de 

gestió si no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica-administrativa 
contra la liquidació resultant o signa un acta amb acord o de conformitat en un 
procediment d’inspecció. 

Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament. 

 

6.  Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali 
un percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es sancionarà:  

a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció. 

b) Si és greu, mitjançant la imposició d’una sanció que partirà del 50% sobre la base 
de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de 
comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que 
ultrapassi el 100%. 
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c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’una sanció que partirà del 100% sobre 
la base de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels 
criteris de comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense 
que ultrapassi el 150%. 

d) Si escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori 
quan es donin els supòsits establerts a l’article 186 de la Llei general tributària. 

 

7.  Les sancions establertes al paràgraf 4 anterior es reduiran en un 30% del seu import 
quan l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de 
regularització que se li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme 
mitjançant un acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat 
només serà aplicable quan la infracció consisteixi en: 

a)  Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació 
correcta.  

b)  Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions 
o documents necessaris per practicar liquidacions. 

c)  Obtenir indegudament devolucions.  

d)  Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.   

e)  Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o 
crèdits tributaris aparents. Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la 
notificació a l’interessat si interposa recurs contenciós administratiu contra la 
regularització o la sanció contingudes en un acta amb acord, si no ingressa en 
període voluntari els deutes tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, en els 
supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la 
regularització.  

8.  A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es 
reduirà en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en el termini 
o terminis fixats a l’acord d’ajornament o fraccionament atorgat per l’Ajuntament a 
sol·licitud de l’obligat al pagament, que aquest hagués demanat abans de la 
finalització del període voluntari, i si no s’interposa recurs o reclamació contra la 
liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit 
que la notificació a l’interessat.  

9.  La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi 
pogut cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per 
imposar les sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es 
van cometre les infraccions corresponents.  

Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració 
tributària de què tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció 
o a la regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una. 

 

ARTICLE 57ARTICLE 57ARTICLE 57ARTICLE 57    
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Modificar l’article 57, amb el redactat següent: 

    
ArArArArticle 57.ticle 57.ticle 57.ticle 57.----    Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de 
resultar d’una autoliquidacióresultar d’una autoliquidacióresultar d’una autoliquidacióresultar d’una autoliquidació    
    
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la 
normativa de cada tribut local la totalitat o una part del deute que resultaria de 
l’autoliquidació correcta, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense 
requeriment previ de l’Administració o s’hagués presentat l’autoliquidació sense efectuar 
l’ingrés que se’n derivi. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb 
el que disposen els paràgrafs següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a 
conseqüència de la comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 
EUR o, si és superior, quan no existeixi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i existeixi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la 
sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot 
cas com a molt greu. 
 
Incorporar els articles 58,59,60,61,62 i 63, d’acord amb el següent redactat: 
 
Article 58.Article 58.Article 58.Article 58.----    Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma 
completa i correcta les declaracions o els documents necessaris per practicar completa i correcta les declaracions o els documents necessaris per practicar completa i correcta les declaracions o els documents necessaris per practicar completa i correcta les declaracions o els documents necessaris per practicar 
liquidacionsliquidacionsliquidacionsliquidacions    
 
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma completa i 
correcta les declaracions o documents necessaris perquè l’Administració tributària local 
pugui liquidar adequadament els tributs que no s’exigeixen per autoliquidació, llevat que 
es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb 
el que es disposa als paràgrafs següents. 
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3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat 
declaració, o la diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del tribut i 
la que es derivaria de les dades declarades. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 
EUR o, si és superior, quan no existeixi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i existeixi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la 
sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot 
cas com a molt greu. 
 
Article 59.Article 59.Article 59.Article 59.----    Infracció tributària per obtenir indegudament devolucionsInfracció tributària per obtenir indegudament devolucionsInfracció tributària per obtenir indegudament devolucionsInfracció tributària per obtenir indegudament devolucions    
 
1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la 
normativa de cada tribut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb 
el que es disposa als paràgrafs següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de 
la comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 
EUR o, si és superior, quan no existeixi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i existeixi 
ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base 
de la sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot 
cas com a molt greu. 
    
Article 60.Article 60.Article 60.Article 60.----    Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o 
incentius fiscalsincentius fiscalsincentius fiscalsincentius fiscals    
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1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivats de la 
normativa de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades 
falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les 
devolucions s’hagin obtingut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà la 
quantitat sol·licitada indegudament i la sanció consistirà en una multa pecuniària 
proporcional del 15%. 
 
Article 61Article 61Article 61Article 61----    Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o 
declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestadeclaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestadeclaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestadeclaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a cions a cions a cions a 
requeriments individualitzats d’informaciórequeriments individualitzats d’informaciórequeriments individualitzats d’informaciórequeriments individualitzats d’informació    
 
1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades 
falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici econòmic a 
la Hisenda pública local, o contestacions a requeriments individualitzats d’informació. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu i es sancionarà d’acord amb el que 
disposen els paràgrafs següents. 
 
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades 
falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 EUR. 
 
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la 
sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250 EUR. 
 
5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter 
general en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida als articles 
93 i 94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentades de forma 
incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en: 
 
a) Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa 
de 200 EUR per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat 
omesa, inexacta o falsa. 
 
b) Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària 
proporcional de fins el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades 
incorrectament, amb un mínim de 500 EUR. 
 
6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 5è es graduaran incrementant la quantia 
resultant en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries. 
    
Article 62.Article 62.Article 62.Article 62.----    Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària localactuacions de l’Administració tributària localactuacions de l’Administració tributària localactuacions de l’Administració tributària local    
    
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local. 
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S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat 
a l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les 
actuacions de l’Administració tributària en relació amb el compliment de les seves 
obligacions. 
 
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de 
l’Administració tributària local les conductes següents: 
 
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, 
factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius 
informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb transcendència 
tributària. 
 
b) No atendre algun requeriment degudament notificat. 
 
c) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als 
funcionaris de l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, 
instal·lacions i explotacions relacionats amb les obligacions tributàries. 
 
d) Las coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu. 
 
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 EUR, tret que sigui d’aplicació el 
que disposen els paràgrafs 4t, 5è o 6è de l’article 203 de la Llei general tributària; en 
aquest cas, s’aplicaran les multes pecuniàries previstes en el precepte esmentat. 
    
ArArArArticle 63.ticle 63.ticle 63.ticle 63.----    Altres infraccions tributàriesAltres infraccions tributàriesAltres infraccions tributàriesAltres infraccions tributàries    
    
1. També es consideraran infraccions tributàries: 
 
a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits 
tributaris aparents. 
 
b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no imputar 
bases imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim d’imputació de 
rendes. 
 
c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici 
econòmic. 
 
d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produeixin. 
 
e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació. 
 
f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal o 
d’altres números o codis establerts per la normativa tributària. 
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2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com 
disposen els articles 195 a 202 de la Llei general tributària. 
 
Renumerar l’article 58, que es converteix en el núm 64, modificant l’apartat 3, d’acord 
amb el següent text: 
 
Article 64.Article 64.Article 64.Article 64.----    Liquidació d’interessos de demoraLiquidació d’interessos de demoraLiquidació d’interessos de demoraLiquidació d’interessos de demora    
 
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les propostes 
de liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiquin, tenint 
en compte les especialitats següents: 
 
a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en què 
hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment. 
 
b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia en 
què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment, 
llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de liquidació, supòsit en 
el qual la data final serà la del acord que aprova la liquidació. 
 
c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran 
provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i definitivament 
fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent. 
 
L’article 64 .L’article 64 .L’article 64 .L’article 64 .----    Liquidació d’interessos de demoraLiquidació d’interessos de demoraLiquidació d’interessos de demoraLiquidació d’interessos de demora    
 
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran 

interessos de demora quan acabi el termini de pagament en període voluntari d’un 
deute resultant d’una liquidació practicada per l’Administració o de l’import d’una 
sanció sense que l’ingrés s’hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la 
presentació d’una autoliquidació o declaració sense que s’hagués presentat o ho hagi 
estat de forma incorrecta, quan es suspengui l’execució de l’acte administratiu, quan 
s’iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s’hi contemplen, o quan l’obligat 
tributari hagi obtingut una devolució improcedent. 

2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el 
retard de l’obligat. No obstant això, no s’exigiran interessos de demora des del 
moment que l’Administració tributària incompleixi per causa imputable a ella mateixa 
els terminis fixats en la Llei general tributària per a resoldre l’assumpte de què es tracti 
fins que es dicti l’esmentada resolució o s’interposi recurs contra la resolució 
presumpta, ni tampoc pel temps que transcorri fins l’acabament del termini de 
pagament en període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi fi a la 
via administrativa en un recurs o reclamació contra una sanció tributària. 

3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de 
demora en les propostes de liquidació consignades en les actes i en les liquidacions 
tributàries que practiquin, tenint en compte les especialitats següents: 

a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en 
què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert 
legalment.  
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b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia en 
què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert 
legalment, llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de 
liquidació, supòsit en el qual la data final serà la del acord que aprova la liquidació. 
c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran 
provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i 
definitivament fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent. 

 
Renumenar l’article 59, que passarà a ser el núm. 65. 
 
Article 65.Article 65.Article 65.Article 65.----    Procediment sancionadorProcediment sancionadorProcediment sancionadorProcediment sancionador    
 
Incorporar l’article 66, amb el següent redactat: 
    
Article 66.Article 66.Article 66.Article 66.----    Procediment sancionador abreujatProcediment sancionador abreujatProcediment sancionador abreujatProcediment sancionador abreujat    
 
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps d’iniciar-se 
l’expedient sancionador es troben en poder de l’òrgan competent tots els elements que 
permetin formular la proposta d’imposició de sanció, aquesta proposta s’incorporarà a 
l’acord d’iniciació. 
 
2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest l’expedient i 
concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri convenient i 
presenti els justificants, documents i proves que consideri oportuns. 
 
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula al·legacions ni 
aporta nous documents o uns altres elements de prova, es podrà dictar la resolució 
d’acord amb la proposta susdita. 
 
Disposició final Disposició final Disposició final Disposició final     
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.0ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.0ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.0ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.0 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICSREGULADORA DELS PREUS PÚBLICSREGULADORA DELS PREUS PÚBLICSREGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
 
Incorporar 
 
ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8    
    
1. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no 

comprenen l’Impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la 
normativa que el regula. 

2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, 
l’Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en la Llei. 
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Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior, inclosa la falta 
de capacitat econòmica, a part d’aquelles que es deriven de les conveniències del mateix 
servei i aprofitament( com la quantia o la intensitat de la utilització o l’aprofitament, 
l’època o el moment en  l’època o el oment en què es produeix, etc.) 
    
Disposició final Disposició final Disposició final Disposició final     
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLESIMMOBLESIMMOBLESIMMOBLES    
 
ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9    
    
Es modifica apartat 3 , que passarà atenir el redactat següent, per tal de millorar la gestió 
del tribut: 
 
3. Gaudiran de la bonificació de la quota íntegra de l'impost, que s’indica en l’apartat B 

següent, els subjectes passius que ostentin la condició de titular de família nombrosa o 
monoparental. 
A. Per gaudir d’aquesta bonificació s’hauran de reunir els següents requisits formals i 
substantius: 

a) Cal acreditar que s'està en possessió del títol oficial en vigor de família 
nombrosa expedit per la Generalitat de Catalunya.  

b) L'immoble bonificat ha de ser titularitat del titular de família nombrosa (pare o 
mare). 

c) Aquest immoble ha de ser el de la residència habitual de la família. Aquesta 
residència habitual s'acredita mitjançant l'empadronament de tots els membres 
de la família en l'habitatge. 

 
B. Quadre de bonificacions sobre la quota de l'impost, límits que s'estableixen i 
documentació a aportar: 

 
Famílies nombroses de categoria general (1) 50% 
Famílies nombroses de categoria especial (2) 90% 

(1) – Caldrà acreditar uns ingressos totals per unitat familiar (totes les persones 
empadronades al domicili) inferiors o iguals a 3 vegades el Salari Mínim 
Interprofessional (SMI). 
(2) -  Caldrà acreditar uns ingressos totals per unitat familiar (totes les persones 
empadronades al domicili) inferiors  o iguals a 4 vegades el Salari Mínim 
Interprofessional (SMI). 
 
La sol·licitud haurà d’acompanyar la documentació següent: 
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1)  Fotocòpia de la declaració de l’IRPF del darrer exercici o autorització a 
l’Ajuntament per tal que pugui fer la consulta de les dades d’IRPF davant 
d’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

2)  Certificació de l’INSS (Institut Nacional de Seguretat Social) de pensions 
públiques. 

 
Quan la persona beneficiària de la bonificació no estigui obligada a presentar 
declaració de l’IRPF, acreditarà els seus ingressos mitjançant la presentació de la 
documentació següent: 
a) Persones assalariades no obligades a presentar IRPF: 
Certificat tributari negatiu d’IRPF 
Fotocòpia de la nòmina corresponent al mes anterior a la sol·licitud de la 
bonificació 
b) Persones jubilades, pensionistes, en atur i que no percebin cap ingrés: 
Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).  

C.  Aquesta bonificació no es podrà gaudir per més d'un immoble per família. 
D. La present bonificació és de caràcter pregat i cal que sigui sol·licitada per l'interessat 
abans de la fermesa de la liquidació, tot i que serà aplicada de forma automàtica sense 
sol·licitud prèvia en cas que l'Ajuntament disposi de la informació sobre les famílies 
nombroses de la ciutat, a través de la informació que pugui facilitar la Generalitat de 
Catalunya . 
E.  La present bonificació mantindrà la seva vigència mentre estigui en vigor el títol de 
família nombrosa aportat. Per a la seva prorroga per a exercicis successius caldrà que 
els interessats aportin còpia del títol, un cop aquest hagi estat renovat. 

 
Incorporar un nou supòsit de bonificació, en l’apartat 7, per millorar la gestió del tribut:  

 
7. Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles 

destinats a equipaments, en els que s’utilitzi energia de biomassa per l’escalfament per a 
la producció de calor. 
La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat a partir dels tres mesos posteriors 
a la instal·lació, acreditant la comunicació d’obres i el certificat final i d’especificacions 
tècniques de la instal·lació d’energia de biomassa. No procedirà la bonificació quan la 
instal·lació dels sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del 
sol siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria. 

 
ARTICLE 17ARTICLE 17ARTICLE 17ARTICLE 17    
 
Modificar l’apartat  1, incorporant l’apartat m) el següent text: 
1. Els subjectes passius interessats en gaudir d’alguns dels beneficis fiscals previstos als 

apartats j),k),l i m) de l’article 8 i a l’article 9, els subjectes passius hauran de presentar 
la corresponent sol·licitud, acompanyant els documents acreditatius del compliment 
dels requisits que donen dret a l’exempció. 

 
L’article  passarà a tenir el redactat següent:  
 
ARTICLE 17ARTICLE 17ARTICLE 17ARTICLE 17    
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1. Els subjectes passius interessats en gaudir d’alguns dels beneficis fiscals previstos als 
apartats j),k),l i m) de l’article 8 i a l’article 9, els subjectes passius hauran de presentar la 
corresponent sol·licitud, acompanyant els documents acreditatius del compliment dels 
requisits que donen dret a l’exempció. 
2. L’efecte de la concessió dels beneficis fiscals comença a partir del primer dia del període 
impositiu següent a la data de la sol·licitud i  no pot tenir en cap cas caràcter retroactiu. 
 

ARTICLE 19ARTICLE 19ARTICLE 19ARTICLE 19    

 
Es modifica l’article 19, incorporant la possibilitat de pagament fraccionat via domiciliació 
en dos formes, un sol pagament i sis fraccions. 
 
El text regulador quedarà redactat amb el següent tenor literal: 
 
La recaptació de les quotes de l’impost es realitzarà de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les 
desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
Per tal de facilitar el pagament de l’impost, l’Ajuntament en el cas dels rebuts domiciliats 
fraccionarà d’ofici tots els rebuts domiciliats en sis rebuts corresponents, el primer 
representarà un 20% i els altres cinc el 16% cadascun d’ells, sense que s’acreditin 
interessos de demora ni es sol·licitin garanties als contribuents, sempre que el subjecte 
passiu no hagi manifestat el seu interès en que només es faci un càrrec per la totalitat de 
l’import. 
 
Disposició final Disposició final Disposició final Disposició final     
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRESCONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRESCONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRESCONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES    
 
Modificació general del text regulador, quedant el mateix tot i com a continuació es 
transcriu: 
     
ARTICLE 1.ARTICLE 1.ARTICLE 1.ARTICLE 1.----    FET IMPOSABLEFET IMPOSABLEFET IMPOSABLEFET IMPOSABLE    
 
L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet imposable 
del qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi obtenció de la corresponent llicència 
d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi 
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la 
llicència o l’activitat de control correspongui a aquest ajuntament. 
 
ARTICLE 2.ARTICLE 2.ARTICLE 2.ARTICLE 2.----    ACTES SUBJECTESACTES SUBJECTESACTES SUBJECTESACTES SUBJECTES    
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Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions i les 
obres següents: 
 
a) Les obres de construcció i edificació de nova planta, les que modifiquin els aspecte 
exterior d’edificis i instal·lacions, i les necessàries per a la implantació, l’ampliació, la 
reforma, la modificació o la rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja 
existents.  
 
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 
 
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, molins de vent i 
instal·lacions fotovoltaiques. 
 
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via 
pública. 
 
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les 
empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura de 
cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses i, en 
general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn per 
a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat destruït o malmès per 
les obres esmentades. 
 
f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques. 
 
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., així 
com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que aquests 
actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en un projecte d’urbanització 
degudament aprovat o d’edificació autoritzat. 
 
h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques 
dels serveis d’interès general, tals com línees elèctriques, telefòniques, o altres de similars i 
la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus. 
 
i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 
 
j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les dedicades a 
aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis d’interès general 
o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
 
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 
 
l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals. 
 
m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o 
permanents. 
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n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 
 
o) La realització de qualssevol altres actes que d’acord amb la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència 
urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que es 
tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres. 
 
ARTICLE 3.ARTICLE 3.ARTICLE 3.ARTICLE 3.----    SUBJECTES PASSIUSSUBJECTES PASSIUSSUBJECTES PASSIUSSUBJECTES PASSIUS    
 
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra de 
què es tracti, siguin o no propietaris de l’immoble en què es fa. 
 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva 
realització. 
 
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte 
passiu contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent els 
qui sol·licitin les corresponents llicències o els que presentin les corresponents declaracions 
responsables o comunicacions prèvies o els que realitzin les construccions, instal·lacions o 
obres. 
 
Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 
 
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant 
amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a 
l’Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o urbanística o de 
presentar la declaració responsable o comunicació prèvia i, en qualsevol cas, abans de 
l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra. 
 
ARTICLE 4.ARTICLE 4.ARTICLE 4.ARTICLE 4.----    SUCCESSORS I RESPONSABLESSUCCESSORS I RESPONSABLESSUCCESSORS I RESPONSABLESSUCCESSORS I RESPONSABLES    
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil pel 
que fa a l’adquisició de l’herència. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 
estiguin liquidats. 
 
No es transmetran les sancions. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, coparticipants o cotitulars, que quedaran 
obligats solidàriament fins els límits següents: 
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a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que 
els correspongui. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de 
la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que les succeeixin o 
siguin beneficiàries de l’operació. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, cas que s’hagin dissolt, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als participants o cotitulars de les entitats 
propdites. 
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a 
què es refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s’exigiran als successors. 
 
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents: 
 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
 
b) Els participants o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
general tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, 
per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 
 
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de 
les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes de la seva incumbència que 
fossin necessaris per al compliment de les obligacions tributàries, fins els límits següents: 
 
a) Quan s’han comès infraccions tributàries, respondran del deute tributari pendent i de 
les sancions. 
 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades que 
es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el que calia per 
a pagar-les o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament. 
 
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 
a la Llei general tributària i a la normativa que la desenvolupa. 
 
ARTICLE 5.ARTICLE 5.ARTICLE 5.ARTICLE 5.----    BENEFICIS FISCALS D’APLICACIÓ PRECEPTIVABENEFICIS FISCALS D’APLICACIÓ PRECEPTIVABENEFICIS FISCALS D’APLICACIÓ PRECEPTIVABENEFICIS FISCALS D’APLICACIÓ PRECEPTIVA    
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Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació 
o obra de la qual sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals 
que, tot i estar subjectes a l’impost, estiguin directament destinades a carreteres, 
ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves 
aigües residuals, encara que la gestió se’n porti a terme per Organismes Autònoms, i tant 
si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació. 
 
ARTICLE 6.ARTICLE 6.ARTICLE 6.ARTICLE 6.----    BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVABENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVABENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVABENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVA    
 
1. Gaudiran d’una bonificació del 95 

% de la quota de l’impost les construccions, Instal·lacions o obres següents: 
 
a)  La construcció d’habitatges de protecció oficial d’iniciativa pública. 

 
Els interessats hauran d'aportar amb la seva sol·licitud documentació acreditativa 
d'haver sol·licitat la qualificació d'habitatges de protecció oficial davant la 
Generalitat de Catalunya. 
 
S'haurà d'acreditar l'obtenció de la cèdula de qualificació definitiva, en el termini de 
10 dies a partir de la seva concessió. En cas que s'hagi denegat aquesta cèdula, 
l’Ajuntament practicarà liquidació complementària de l'impost respecte de la 
quantitat bonificada, i dels interessos de demora que s'escaiguin, pel gaudi indegut 
de la bonificació. 

 
b)  Les de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles que estiguin inclosos en el 

Catàleg del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell. 
 
c)  Les realitzades per les Administracions Públiques, ja sigui de forma directa o per 

encàrrec a tercers de les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter 
cultural, històric, artístic o d’ús públic o social. 

 
2. Gaudiran d’una bonificació de fins al 50 % de la quota de 

l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de 
l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en expedient especialment instruït a 
l’efecte. 

 
3. Gaudiran d’una bonificació de fins al 30% les construccions, 

instal·lacions i obres referents a la construcció d’habitatges de protecció oficial 
d’iniciativa privada. 

 
4. Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota de l'impost les 

construccions, instal·lacions o obres en les obres que s'incorporin sistemes per a 
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a autoconsum, en els habitatges 
anteriors al CTE (Codi Tècnic de l’Edificació). 
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L'aplicació d'aquesta bonificació està condicionada a que les instal·lacions per a la 
producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació 
de l'Administració competent. 
 
La base imposable sobre la qual s'aplicarà aquesta bonificació serà la corresponent al 
cost d'execució material de la instal·lació dels sistemes esmentats, exclusivament. 
La bonificació prevista en aquest apartat s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si 
escau, les bonificacions a què es refereixen els apartats anteriors. 

 
5. Gaudiran d'una bonificació del 90% les construccions, 

instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels 
discapacitats. 
 
No tindran dret a aquesta bonificació les obres, construccions o instal·lacions a les quals 
els siguin d'aplicació les prescripcions contingudes al Decret de la Generalitat de 
Catalunya núm. 135, de 24 de març de 1995, de desplegament de la Llei sobre 
promoció de l'accessibilitat, supressió de barreres i aprovació del Codi d'accessibilitat. 
La base imposable sobre la qual s'aplicarà aquesta bonificació serà la corresponent 
exclusivament al cost d'execució material de les obres esmentades. 
La bonificació prevista en aquest apartat s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si 
escau, les bonificacions a què es refereixen els apartats anteriors. 

 
6. La concessió de les bonificacions regulades en els apartats 1 a 3 

correspondrà al Ple de la Corporació. 
 
7. Les bonificacions previstes en aquest article tenen caràcter pregat 

i hauran de ser sol·licitades per l'interessat. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia en el moment de presentació de la 
sol·licitud de llicència urbanística i s'estén fins a la finalització del termini de presentació 
de l'autoliquidació provisional, establert a l'article 8 d'aquesta ordenança. 
 
Els beneficis regulats en aquest article no tindran caràcter retroactiu, i per tant no 
s'atorgaran a les sol·licituds presentades fora del termini establert. 

 
 
 
 
ARTICLE 7.ARTICLE 7.ARTICLE 7.ARTICLE 7.----    BASE IMPOSABLE, QUOTA I MERITACIÓBASE IMPOSABLE, QUOTA I MERITACIÓBASE IMPOSABLE, QUOTA I MERITACIÓBASE IMPOSABLE, QUOTA I MERITACIÓ    
 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució 
material d’aquella. 
 
2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per al 
desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que figurin 
en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la construcció 
o instal·lació realitzades. 
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3. No formen part de la base imposable: 
 
- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de 
caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra. 
 
- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del 
projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 
 
- El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest 
concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la 
base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la 
realització de la construcció, instal·lació o obra. 
 
4. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
 
5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, 
encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat la declaració 
responsable o comunicació prèvia corresponents. 
 
ARTICLE 8.ARTICLE 8.ARTICLE 8.ARTICLE 8.----    TIPUS DE GRAVAMENTIPUS DE GRAVAMENTIPUS DE GRAVAMENTIPUS DE GRAVAMEN    
 
El tipus de gravamen serà del 4 per 100. 
 
ARTICLE 9.ARTICLE 9.ARTICLE 9.ARTICLE 9.----    RÈGIM DE DECLARACIÓ RÈGIM DE DECLARACIÓ RÈGIM DE DECLARACIÓ RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉSI D’INGRÉSI D’INGRÉSI D’INGRÉS    
 
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte 
que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la 
declaració responsable o comunicació prèvia, o de l’inici de la construcció, instal·lació o 
obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; conseqüentment, el subjecte passiu 
haurà de declarar la base del pagament a compte, determinar-ne l’import i ingressar-lo en 
els terminis fixats en aquest article. 
 
2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o una 
comunicació prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que 
constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la 
sol·licitud o juntament amb la declaració responsable o la comunicació prèvia, el projecte 
d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat 
pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 
 
3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se 
quan es sol·liciti la llicència o es presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia 
serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament a compte. 
 
Aquesta base es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres 
o instal·lacions, s’estableixen a l’annex de la present Ordenança o, si el pressupost 
presentat per l’interessat és d’un import superior al que resulti de l’aplicació dels mòduls, 
en funció d’aquest pressupost. 
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Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una 
modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta 
Ordenança, la base del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost 
presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial 
corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 
 
4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà 
de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o es presenti la 
declaració responsable o la comunicació prèvia, conjuntament amb el dipòsit de la taxa 
per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer l’ingrés del pagament 
provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació de la 
concessió de la llicència o de la presentació de la declaració responsable o de la 
comunicació prèvia. 
 
5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop acceptada la 
modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar una autoliquidació 
complementària, la base de la qual es determinarà aplicant els mòduls establerts a l’annex 
d’aquesta Ordenança al projecte modificat i l’import diferencial de la qual serà el resultat 
de minorar la quantitat que en resulti amb l’import dels ingressos realitzats en 
autoliquidacions anteriors referides a la mateixa obra. Si no es poden aplicar els mòduls, la 
base es calcularà a partir del pressupost modificat i l’import diferencial es determinarà de 
la mateixa manera que en el cas anterior. En tots dos casos s’han d’acomplir els terminis i 
requisits indicats en els apartats anteriors. 
 
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les 
autoliquidacions precedents. 
 
6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentada la 
declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, 
l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la qual es 
determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per 
pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar un 
pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un 
requisit preceptiu. 
 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la 
que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que 
consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de 
caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres que s’hagi 
establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia. 
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8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el termini 
previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 
 
9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà 
d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del 
deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora 
i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària. 
 
10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de 
verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents. 
 

ARTICLE 10.ARTICLE 10.ARTICLE 10.ARTICLE 10.----    DRET DE DEVOLUCIÓDRET DE DEVOLUCIÓDRET DE DEVOLUCIÓDRET DE DEVOLUCIÓ    

 
1.  Els subjectes passius tindran dret a la devolució de les quotes satisfetes per aquest 

impost en els següents casos: 
 
a) Quan es denegui la llicència urbanística sol·licitada, sempre que no s’hagi iniciat 
l’execució de les construccions, instal·lacions o obres. 
 
b) Quan, malgrat haver-se concedit la llicència urbanística sol·licitada, el subjecte 
passiu hi renunciï,  
o bé es declari la suspensió o caducitat per part de l’Ajuntament, i no s’hagi iniciat  
l’execució de les construccions, instal·lacions i obres. 

 

2.  En cap cas es tindrà dret a la devolució de les quotes satisfetes, quan el subjecte passiu 
comenci l’execució de la construcció, instal·lació o obra, i sense perjudici de la seva 
situació legal i urbanística. 

 
ARTICLE 11.ARTICLE 11.ARTICLE 11.ARTICLE 11.----    ACTUACIONS INSPECTORES I RÈGIM SANCIONADORACTUACIONS INSPECTORES I RÈGIM SANCIONADORACTUACIONS INSPECTORES I RÈGIM SANCIONADORACTUACIONS INSPECTORES I RÈGIM SANCIONADOR    
 
1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en 
la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2. Les infraccions tributaries que es detectin o es cometin en els procediments de gestió, 
inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es 
preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals. 
 
ARTICLE 12.ARTICLE 12.ARTICLE 12.ARTICLE 12.----    GESTIÓ PER DELEGACIÓGESTIÓ PER DELEGACIÓGESTIÓ PER DELEGACIÓGESTIÓ PER DELEGACIÓ    
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1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o 
parcialment a BASE de 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 les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el 
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven d’aquesta 
Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. 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 Tarragona que han delegat 
les seves facultats en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada a BASE de 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. 
 
Disposició Addicional primera. Modificació dels pDisposició Addicional primera. Modificació dels pDisposició Addicional primera. Modificació dels pDisposició Addicional primera. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les receptes de l’Ordenança i de les receptes de l’Ordenança i de les receptes de l’Ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriorsposteriorsposteriorsposteriors    
 
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. 
 
DisposDisposDisposDisposició final ició final ició final ició final     
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents. 
 
ANNEX ANNEX ANNEX ANNEX     
    

ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES, AIXÍ COM LA L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES, AIXÍ COM LA L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES, AIXÍ COM LA L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES, AIXÍ COM LA 
IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER 
L’AJUNTAMENTL’AJUNTAMENTL’AJUNTAMENTL’AJUNTAMENT    
    
Article 1. Tipus de Article 1. Tipus de Article 1. Tipus de Article 1. Tipus de gravamengravamengravamengravamen    
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El tipus de gravamen serà del quatre per cent (4%). 
 
Article 2.Article 2.Article 2.Article 2.  
 
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de la present Ordenança, la base imposable 
de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir de la Taula I de mòduls i 
els seus coeficients de rectificació i la Taula II de mòduls que tot seguit es detalla:   
 
A.A.A.A.----    Taula I de mòduls per la determinació de la base imposable:Taula I de mòduls per la determinació de la base imposable:Taula I de mòduls per la determinació de la base imposable:Taula I de mòduls per la determinació de la base imposable:    
 

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    MòdulMòdulMòdulMòdul    
1.-Habitatges   
1.1.-Habitatges aïllats (4 façanes)   
1.1.1.-més de 200 m2  936,00 €/m2  
1.1.2.-de més de 150 i menys de 200 m2  842,40 €/m2  
1.1.3.-entre 100 i 150 m2  748,80 €/m2  
1.1.4.-fins a 100 m2  655,20 €/m2  
1.2.-Habitatges en testera (3 façanes)   
1.2.1.-més de 200 m2  858,00 €/m2  
1.2.2.-de més de 150 i menys de 200 m2  772,20 €/m2  
1.2.3.-entre 100 i 150 m2  686,40 €/m2  
1.2.4.-fins a 100 m2  600,60 €/m2  
1.3.-Habitatges entre mitjaneres   
1.3.1.-més de 200 m2  780,00 €/m2  
1.3.2.-de més de 150 i menys de 200 m2  702,00 €/m2  
1.3.3.-entre 100 i 150 m2  624,00 €/m2  
1.3.4.-fins a 100 m2  546,00 €/m2  
2.-Magatzems   
2.1.-Magatzems aïllats (4 façanes)   
2.1.1.-Magatzems i naus industrials amb llums de més de 20 m i coberta 
lleugera autoportant  

327,60 €/m2  

2.1.2.-Magatzems i naus industrials amb llums fins a 20 m i coberta 
lleugera autoportant  

280,80 €/m2  

2.2.-Magatzems en testera (3 façanes)   
2.2.1.-Magatzems i naus industrials amb llums de més de 20 m i coberta 
lleugera autoportant  

300,30 €/m2  

2.2.2.-Magatzems i naus industrials amb llums fins a 20 m i coberta 
lleugera autoportant  

257,40 €/m2  

2.3.-Magatzems entre mitjaneres   
2.3.1.-Magatzems i naus industrials amb llums de més de 20 m i coberta 
lleugera autoportant 

273,00 €/m2  

2.3.2.-Magatzems i naus industrials amb llums fins a 20 m i coberta 
lleugera autoportant  

234,00 €/m2  

3.-Aparcaments   
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3.1.-Aparcaments aïllats (4 façanes)   
3.1.1.-Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament  561,60 €/m2  
3.1.2.-Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars. Garatges 
d’habitatges unifamiliars  

468,00 €/m2  

3.2.-Aparcaments en testera (3 façanes)    
3.2.1.-Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament  514,80 €/m2  
3.2.2.-Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars.  429,00 €/m2  
Garatges d’habitatges unifamiliars    
3.3.-Aparcaments entre mitjaneres    
3.3.1.-Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament  468,00 €/m2  
3.3.2.-Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars. Garatges 
d’habitatges unifamiliars  

390,00 €/m2  

4.-Locals comercials     
4.1.-Locals comercials aïllats (4 façanes)     
4.1.1.-Plantes altes per a locals sense ús específic. Sota cobertes 
compartides com a locals com o no vinculades – espais comuns  

561,60 €/m2  

4.1.2.-Locals comercials en planta baixa sense ús específic  468,00 €/m2  
4.1.3.-Locals bancaris  936,00 €/m2  
4.2.-Locals comercials en testera (3 façanes)    
4.2.1.-Plantes altes per a locals sense ús específic. Sota cobertes 
compartides com a locals com o no vinculades – espais comuns  

514,80 €/m2  

4.2.2.-Locals comercials en planta baixa sense ús específic  429,00 €/m2  
4.2.3.-Locals bancaris  858,00 €/m2  
4.3.-Locals comercials entre mitjaneres    
4.3.1.-Plantes altes per a locals sense ús específic. Sota cobertes 
compartides com a locals com o no vinculades – espais comuns  

468,00 €/m2  

4.3.2.-Locals comercials en planta baixa sense ús específic  390,00 €/m2  
4.3.3.-Locals bancaris  780,00 €/m2  
5.-Piscines (sense cobrir) – superfície làmina d’aigua  390,00 €/m2  
6.-Projectes d’urbanització (aplicat únicament a la superfície de vials, 
incloent voreres, aparcaments, vials vianants, escales i rampes  

128,70 €/m2  

7.-Parcs infantils a l’aire lliure  171,60 €/m2  
8.-Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge  85,80 €/m2  
9.-Jardins. Pistes de terra sense drenatge  42,90 €/m2  
10.-Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny 
fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió  

6,21 €/m3  

11-Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de 
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 
sobre camió  

3,59 €/m3  

12.-Excavació de rasa per a pas d’instal·lacions de fins a 1 m de 
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les terres 
deixades a la vora  

7,15 €/m3  
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B.B.B.B.----    Coeficients de rectificació en relació a la Taula I de mòduls: Coeficients de rectificació en relació a la Taula I de mòduls: Coeficients de rectificació en relació a la Taula I de mòduls: Coeficients de rectificació en relació a la Taula I de mòduls:     
 

A) Per obres de reforma o rehabilitació:     
Tipologia  Coeficient 
Rehabilitació integral de l’edifici conservant exclusivament les façanes  0,9 
Reformes que afectin elements estructurals o composició de façanes  0,7 
Reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de 
façanes amb substitució de fusteria o tancaments (aplicada a la 
superfície de la façana)  0,5 
Reformes de poca entitat que no afectin a elements estructurals ni 
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de 
tancaments (aplicada a la superfície de la façana)  0,3 
B) En funció de la qualitat d’acabat:     
Tipologia  Coeficient 
Nivell superior a l’estàndard d’ús  1,2 
Nivell estàndard segons ús (mínim obligatori en edificis d’habitatges, 
també en garatges d’habitatges unifamiliars)  1 
Nivell inferior a l’estàndard d’ús (aplicable a locals, naus i magatzems 
sense ús definit o que requereixen una actuació posterior  0,8 

 
C.C.C.C.----    Taula II de mòduls per la determinació de la base imposable:Taula II de mòduls per la determinació de la base imposable:Taula II de mòduls per la determinació de la base imposable:Taula II de mòduls per la determinació de la base imposable:    
 

1.- Repàs de la coberta, consistent en la substitució puntual d’alguna 
teula i neteja de les canaleres 18,75 €/m2 
2.- Substitució total de la coberta i formació d'una de nova amb 
solera d’emmatxat ceràmic sobre bigues de formigó i col·locació de 
teula. 131,26 €/m2 
3.- Formació de terrassa plana sobre forjat estructural existent, 
incloent l’aïllament i formació de pendents. 65,63 €/m2 
4.- Substitució de canaleres i baixants existents de cobertes o 
terrasses 34,38 €/ml 
5.-Repicat de l’arrebossat existent i escardejat i/o arrebossat amb 
morter de ciment pòrtland 18,75 €/m2 
6.- Pintat de façana sobre arrebossat previ, incloent el muntatge i 
desmuntatge de bastides 13,13 €/m2 
7.- Protecció de parets mitgeres amb plaques minionda tipus 
“Onduline” o similar 15,00 €/m2 
8.- Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual 37,50 €/ml 
9.- Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat 
interior de la planta i formació de nova distribució amb acabats 
inclosos, en vivendes de superfície útil superior a 120 m2  281,27 €/m2 
10.- Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat 
interior de la planta i formació de nova distribució amb acabats 
inclosos, en vivendes de superfície útil inferior a 120 m2 231,27 €/m2 
11.- Rehabilitació parcial interior d’habitatge, consistent en 
modificació d’envans, paviments i actuació a cuina i banys, sense fer- 103,13 €/m2 
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ne la substitució total d’aquests 
12.- Substitució o addició de paviment al terra del pis o local 36,06 €/m2 
13.- Substitució de rajola a les parets de cuina i/o banys 37,50 €/m2 
14.- Substitució de fusteria interior amb fusta per envernissar de 
qualitat mitjana (Embero o similar) 200,02 €/u. 
15.- Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb fusta 
de flandès per pintar (inclou bastiments) 93,76 €/m2 
16.- Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb PVC 
o alumini de mitjana qualitat (inclou bastiments) 156,26 €/m2 
17.- Substitució de bany complet acabat, amb totes les peces de 
sanitari incloses, i superfície útil superior a 5 m2  . Inclou alicatat de 
parets 875,07 €/m2 
18.- Substitució de bany complet acabat, amb totes les peces de 
sanitari incloses, i superfície útil inferior a 5 m2  . Inclou alicatat de 
parets 750,06 €/m2 
20.- Substitució o formació de cuina completa, pica-rentaplats, 
alicatat de parets i reforma d’instal·lacions. Superfície útil superior a 
10 m2  . 718,81 €/m2 
21.- Substitució o formació de cuina completa, pica-rentaplats, 
alicatat de parets i reforma d’instal·lacions. Superfície útil inferior a 
10 m2  . 562,55 €/m2 
22.- Substitució de xarxa d’electricitat, incloent el fil elèctric, caixes, 
endolls i interruptors. Per m2 o fracció de superfície útil d’habitatge o 
local. 8,25 €/m2 
23.- Substitució de xarxa de llauneria, incloent la formació de 
regates, col·locació de nou tub i aixetes de pas. Per m2 o fracció de 
superfície útil d’habitatge o local. 14,63 €/m2 
24.- Substitució o col·locació de calefacció per aigua calenta, incloent 
xarxa d’aigua, elements radiadors i caldera. Per m2 o fracció de 
superfície útil d’habitatge o local. 20,00 €/m2 
25.- Formació d’estintolaments per ampliació o nova construcció 
d’obertures a façanes o parets de càrrega 46,88 €/m2 
26.- Per subministrament i col·locació de perfils laminats de ferro per 
reforç d’estructura d’habitatges o locals. 0,94 €/kg 
27.- Adaptació de local en estructura a local comercial, incloent 
distribucions, acabats i instal·lacions 375,03 €/m2 
28.- Adaptació de local en estructura a oficines i banca, incloent 
distribucions, acabats i instal·lacions. 406,28 €/m2 
29.- Rehabilitació de local comercial existent, consistent en reformes 
per adaptació o modernització 187,52 €/m2 
30.- Rehabilitació de local existent d’oficines, per adaptació o 
modernització 203,14 €/m2 
31.- Instal·lació i legalització de grua-torre 2.150,00 €/ut 
32.- Canonada soterrada de subministrament d’aigua, 
telecomunicacions, electricitat i gas 30,05 €/ml 
33.- Tanques de solar (Filat metàl·lic) 18,030 €/ml 
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34.- Tanques de solar (Obra i mixte) 36,06 €/ml 
35.- Reparació de tanques 50% del pressupost de la seva construcció   
36.- Aplacat de façanes amb materials diversos 36,06 €/m2 
37.- Col·locació o substitució d’elements de seguretat, reixes, 
porticons, … 60,10 €/m2 
38.- Construcció de claraboies fins a 1 m2 superfície 300,51 €/ut 
39.- Construcció de claraboies superiors a 1 m2 601,01 €/ut. 
40.- Practicar, ampliar, reparar o tancar pous d’aigües, foses 
sèptiques o similars 601,01 €/ut. 
41.- Construcció de xemeneies 24,04 €/ml 
42.- Enderroc de tanques d’obra (element opac) 6,01 €/ml 
43.- Obertures de rases per canalitzacions d’instal·lacions a la via 
pública per particulars   
44.- Dimensions canonades fins 100 mm 18,03 €/ml 
45.- Obertures de rases per canalitzacions d’instal·lacions a la via 
pública per particulars   
46.- Dimensions canonades superiors a 100 mm 24,04 €/ml 

 
Per a totes aquelles obres que no es disposi de pressupost visat pel col·legi professional i 
que no es puguin incloure a cap dels apartats anteriors, la persona interessada haurà de 
declarar el temps estimat d’execució de l’obra. El valor final es calcularà a 30,05 
euros/hora de parella (oficial –peó) i incrementar un 35% pel concepte de materials 
intervinents. 

 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT 
DEL VALOR DELSDEL VALOR DELSDEL VALOR DELSDEL VALOR DELS    TERRENYS DE NATURALESA URBANATERRENYS DE NATURALESA URBANATERRENYS DE NATURALESA URBANATERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14    
    
Apartat 1. 
On diu “Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social” ha de dir: “Certificat del Servei 
Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)”, es modifica el tope regulador de la subvenció passant 
de 1,5  a 2,5. 
 
L’article quedarà redactat amb el següent tenor literal: 
1.-Gaudiran d'una bonificació  en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o 
constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l’habitatge 
habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus 
descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i 
adoptants, sempre que es reuneixin les condicions següents: 
Primer.-  Que el bé objecte de la transmissió hagi constituït l’habitatge habitual del 

subjecte passiu, almenys durant els dos anys immediatament anteriors a la data 
de transmissió. 
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Segon.-  Que el subjecte passiu presenti l’autoliquidació de l’impost dins del termini 
legalment establert. 

Gaudiran del mateix dret a la bonificació les persones que hagin constituït amb la persona 
causant una unió estable de parella i acreditin, tal com es regula a la Llei 10/1998, de 15 
de juliol, la convivència durant almenys els dos anys anteriors a la mort o escriptura 
pública atorgada conjuntament dos anys abans del moment de la transmissió. 
L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, 
que haurà d'acompanyar a l'autoliquidació de l'impost la documentació següent: 
1. Fotocòpia de la declaració de l’IRPF del darrer exercici o autorització a l'Ajuntament per 

tal que pugui fer la consulta de les dades d'IRPF davant l'agència Estatal 
d'Administració Tributària. 

 Quan la persona beneficiària de la bonificació no estigui obligada a presentar 
declaració de l’IRPF, acreditarà els seus ingressos mitjançant la presentació de la 
documentació següent: 
a)  Persones jubilades, pensionistes, en atur i que no percebin cap ingrés: 
 Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) 
b)  Persones assalariades: 
 Fotocòpia de la nòmina corresponent al mes anterior a la sol·licitud de la bonificació. 

2.  Escriptura pública de formalització de la convivència en aquells casos que la Llei 
10/1998 ho determini. 

En el supòsit de valoracions cadastrals conjuntes d’un mateix edifici, la bonificació només 
s’aplicarà al valor del sòl proporcional a l’habitatge habitual. 
La quantia de la bonificació serà la següent: 
 
Ingressos del subjecte passiu, calculats conforme als apartats 
anteriors 

Percentatge de 
bonificació 

Iguals o inferiors a 2,5 SMI còmput anual 95,00% 
Superiors a 2,5 SMI còmput anual 50,00% 
 
S’incorpora apartat 2  
 
2. -Gaudeixen d’un bonificació de fins el 95% de la quota les transmissions mortis causa i 
donació de locals afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a títol 
individual, sempre que els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o ascendents. 
El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral que tingui la part 
d’immoble que s’hereta, de conformitat amb el següent: 
 

Valor del sòl Percentatge 
Inferior a 70.500€ 95% 
Entre 
 

70.501 i 80.000€ 75% 
80.001 i 92.500 € 50% 
92.501 i 120.000 € 25% 

 
Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de sol·licitar-la i adjuntar-hi 
còpia del testament o de la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació d’herència, i 
acreditació de l’activitat desenvolupada en el local i de la seva continuïtat pel cònjuge, 
ascendents o descendents. 
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La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de la 
documentació per liquidar l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la defunció o 
d’un any si es va sol·licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de pagament voluntari indicat 
en la liquidació emesa dins del període legal de presentació. 
El gaudi d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el 
patrimoni de l’adquirent, així com de l’exercici d’una activitat, durant els tres anys 
següents a la mort del causant, llevat que morís l’adquirent dins d’aquest termini. 
L’Ajuntament o l’interessat han de realitzar la liquidació o l' autoliquidació provisional amb 
contemplació de la bonificació, si s’escau. Passat el termini de tres anys, si no s’ha realitzat 
cap transmissió onerosa per actes "inter vius", i continua l’exercici de l’activitat, la 
liquidació esdevé definitiva. Si s’ha realitzat transmissió onerosa per actes "inter vius" o 
s’ha cessat l’activitat, l’Ajuntament ha de realitzar la liquidació definitiva, considerant la 
quantitat ingressada com ingrés a compte. 
 
Disposició final Disposició final Disposició final Disposició final     
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents.
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ANNEX 3 ANNEX 3 ANNEX 3 ANNEX 3     
    
    
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.1. REGULADORA DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.1. REGULADORA DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.1. REGULADORA DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.1. REGULADORA DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ 
DE DOCUMENTS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ADMINISTRATIUDE DOCUMENTS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ADMINISTRATIUDE DOCUMENTS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ADMINISTRATIUDE DOCUMENTS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU    

    
Article 7 Article 7 Article 7 Article 7 ––––    TarifesTarifesTarifesTarifes    
    
Les quotes que s’han de satisfer són les que s’indiquen en els annexos de la present 
ordenança. 
 
ANNEXANNEXANNEXANNEX    
        ConceptesConceptesConceptesConceptes    TarifaTarifaTarifaTarifa    

1. CERTIFICACIONS I INFORMES   
1.1. 

Expedició d’informes sobre adequació d’un 
avantprojecte, document tècnic o similar, presentat per 
un particular per tal d’obtenir informació sobre la seva 
adequació al planejament urbanístic 

264,45 € 
1.2. Declaració d’obra ruïnosa, a instància del titular 317,34 € 
1.3. Certificació de documents o acords municipals 15,87 € 
1.4. Certificacions i informes en expedients de traspassos, 

d'obertura o similars de locals 
26,45 € 
 

1.5. Certificació d'informacions urbanístiques i tècniques 
que no exigeixin sortida al carrer 

105,78 € 
 

1.6. 
Certificació d'informacions urbanístiques i tècniques 
que exigeixin sortida al carrer d'un tècnic de grau mig 158.67 

1.7. Certificació d'informacions urbanístiques i tècniques 
que exigeixin sortida al carrer d'un tècnic de grau 
superior 211,56 € 

1.8. Cèdules i certificats urbanístics 105,78 € 
1.9. Certificats d'inexistència d'expedients de disciplina 

urbanístics 52,89 € 
1.10. Certificats declarant que és innecessària la llicència de 

parcel·lació (eximència) 52,89 € 
1.11. Certificats per a la inscripció registral de declaracions 

d'obra nova 52,89 € 
1.12. Certificats declaració d'innecessarietat de llicència per a 

la inscripció registral de constitució de propietat 
horitzontal 52,89 € 

1.13. Certificats de compatibilitat urbanística 52,89 € 
1.14. Certificats del Padró Municipal d'Habitants (PMH)  
1.14.1. Certificats relatius a les dades existents al PMH des de 3,18 € 
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1996 fins l'actualitat 
.14.2. 

Certificats relatius a les dades existents al PMH 
corresponent a l'any 1996 i padrons anteriors 5,29 € 

1.14.3. Volants d'empadronament en el cens de població Gratuït 
1.15. Informe sobre resultats electorals, per comici 15,87 € 
1.16. Informe sobre dades estadístiques poblacionals 15,87 € 
1.17. Informe donant fe de presència 7,40 € 
1.18. Certificats de dades del cadastre  
1.18.1 Certificats cadastrals telemàtics (per delegació GTC) 15,87 € 
1.18.2. Certificats cadastrals descriptius i gràfics (per delegació 

GTC) 21,16 € 
1.18.3. Certificats relatiu a les dades cadastrals  
1.18.3.1. Certificats sobre el número de policia, nom de carrer 

en relació illa i solar, etc 15,87 € 
1.18.3.2. Certificats en relació a rebut d'IBI no facturat (per 

tràmit alta, per aparcament annex a habitatge, etc) 15,87 € 
1.18.3.3. Informes cadastrals 5,29 € 
1.19. Certificats o informes sobre la situació tributària o 

econòmica 15,87 € 
1.20. Informes de la Policia municipal 105,78 € 
1.21. Altres Informes, a instància de part, amb certificació o 

sense 15,87 € 
2. CÒPIA DE DOCUMENTS O DE DADES  
2.1. Còpia d'ordenances i documents administratius a (per 

cada foli) 0,37 € 
2.2. Reproduccions de plànols de planejament, obres 

municipals, expedients en període d'informació 
pública, expedients de llicències urbanístiques, 
d'activitats o d'altres  

2.2.1. Per m2/color 26,45 € 
2.2.2. Per m2/blanc I negre 10,58 € 
2.3. Per cada fotocòpia de document tampany DNI A3 

(blanc i negre) 0,69 € 
2.4. Per cada fotocopia de document tamany DIN A3 (color) 0,79 € 
2.5. Per cada fotocopia de document tamany DIN A4 (blanc 

i negre) 0,37 € 
2.6. Per cada fotocopia de document tamany DIN A4 (color) 0,42 € 
2.7. 2.7 CD amb el text de les ordenances fiscals i 

reguladores de preus públics anuals 5,29 € 
2.8. 2.8 CD amb el PGOU 5,29 € 
   
3. EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS  
3.1. 3.1 Atorgament de la targeta per a ús i tinença 15,87 € 
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d'armes de 4a. Categoria 
3.2. 3.2 Proposicions per procediments de contractació 

administrativa 8,47 € 
4. SERVEIS URBANÍSTICS  
4.1. Inspecció a petició de particulars 52,89 € 
4.2. Planejament urbanístic  
4.2.1. Formació o modificació a iniciativa privada de Pla 

General, Programes d’Actuació Urbanística, per Ha 423,12 € 
4.2.2. Tramitació de formació o modificació, a iniciativa 

privada, de Plans Parcials i Plans Especials, per Ha 423,12 € 
4.2.3. Tramitació de formació o modificació, a iniciativa 

privada, d’Estudis de Detall, per Ha 423,12 € 
4.2.4. Tramitació de formació o modificació, a iniciativa 

privada, de Projectes d’Urbanització, per Ha 423,12 € 
4.2.5. Tramitació d’expedient de compensació, per Ha 423,12 € 
4.2.6. Informes sobre viabilitat tècnica i jurídica de formulació 

i/o tramitació de planejament per part dels particulars 423,12 € 
4.2.7. Resolució de peticions de canvi del sistema d’actuació 

fixat pel planejament a petició dels particulars 423,12 € 
4.2.8. Tramitació d’expedients de runa a iniciativa de 

particular 423,12 € 
4.3. Determinació d'alineacions i rasants  
4.3.1. Una direcció 105,78 € 
4.3.2. Per cada direcció de més 52,89 € 
4.4. Tramitació d’expedients d’expropiació a instància de 

particular 423,12 € 
5. DRETS D’EXAMEN PER OPOSICIONS O CONCURSOS CONVOCATS PER 

AQUESTA CORPORACIÓ 
5.1. Llocs de treball de nivell A1 o assimilats 30,81 € 
5.2. Llocs de treball de nivell A2 o assimilats 25,68 € 
5.3. Llocs de treball de nivell C1 o assimilats 20,54 € 
5.4. Llocs de treball de nivell C2 o assimilats 15,41 € 
5.5. Llocs de treball de nivell d’Agrupació Professional o 

assimilats 10,27 € 
6. ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL  
6.1. Compulsa de documents, per cada document 2,05 € 
6.2. Compulsa de plànols, per cada document 10,58 € 
6.3. Validació de poders i legitimació de personalitat 5,29 € 
6.4. Informacions testificades 5,29 € 
6.5. Confrontació de documents, per pàgina 2,05 € 
6.6. Reconeixement de la signatura 2,05 € 
6.7. Ús de l'escut de la ciutat, per cada autorització i any 26,45 € 
6.8. Consulta d'expedients administratius no sotmesos a 10,58 € 
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informació pública, per dia, en horari d'oficines 
7. VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS  
7.1. Plànols en paper còpia, per unitat:  
7.1.1. Tamany A-2 i A-1 5,14 € 
7.1.2. Tamany A-0 i superior 7,19 € 
8 SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I 

PUBLICACIONS  
8.1 Reproducció e documents de L'arxiu Municipal de 

Calafell  
8.1.1 Digitalització en blanc i negre o en color (no inclou 

suport) 1 imatge 1,54 € 
8.2 Tarifes per a usos comercials de les reproduccions   
8.2.1. Üs editorial   
8.2.1.1. Entitats sense finalitat de lucre 25,68 € 
8.2.1.2. Entitats i/o empreses amb finalitat de lucre 51,35 € 
8.2.2. Ús en comunicació pública  
8.2.2.1 Entitats sense finalitat de lucre 51,35 € 
8.2.2.2 Entitats sense finalitat de lucre 77,03 € 
8.2.3. Ús en comunicació pública  
8.2.3.1. Entitats sense finalitat de lucre 51,35 € 
8.2.3.2. Entitats sense finalitat de lucre 102,70 € 

 
Disposició final Disposició final Disposició final Disposició final     
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.3 REGULADORA DE LA TAXORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.3 REGULADORA DE LA TAXORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.3 REGULADORA DE LA TAXORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.3 REGULADORA DE LA TAXA PER A A PER A A PER A A PER A 
L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUERL’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUERL’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUERL’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER    
 
ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3    
    
Es modifica aquest article, que passarà a tenir el redactat següent, per tal de millorar la 
gestió del tribut: 
 
“Estan obligats al pagament de la Taxa en concepte de subjectes passius contribuents les 
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària següents: 
a) Per la concessió, expedició i registre i per l'ús i explotació de les llicències, la persona a 
favor de la qual s'expedeixin. 
b) Per la substitució d'un vehicle subjecte a una llicència, la persona que en sigui titular. 
c) Per la transmissió i subrogació de la llicència, la persona a favor de la qual s'autoritzi la 
transmissió o subrogació.” 
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ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6    

 
S’incorpora la tarifa de substitució de vehicles, amb un valor de 61,80€ 
 
L’article passarà a tenir el redactat següent: 
 
La quota tributària serà la que resulti d’aplicar les tarifes següents: 
    TarifaTarifaTarifaTarifa    

Concessió, expedició i registre de llicències 528,91 € 
Ús i explotació de la llicència, per cada llicència i any 63, 47 € 
Substitució de vehicles , per llicència 63,47 € 
Tramitació i subrogació de llicències:  
“inter vivos”  211.56 € 
“mortis causa”       105,78 € 

 
ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7    
 
Es modifica l’apartat 1, que passarà a tenir el redactat següent, per tal de millorar la gestió 
del tribut: 
 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, d'acord amb el procediment següent: 
a) En presentar-se la sol·licitud de llicència, es comunicarà a l'interessat, mitjançant 
diligència en el justificant de presentació, l'obligació de satisfer l'import de la taxa en 
règim d'autoliquidació, dins dels 10 dies hàbils següents a la data de presentació de la 
sol·licitud. 
b) No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el pagament previ 
de la taxa acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament del seu 
pagament. 
 
Ordenança fiscal núm. 2.1.4. Taxa per la retirada de vehicles de la via pública i objectes 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 
    
ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8    
 
El deute tributari serà el que resulti de l’aplicació de les següents tarifes: 
 
a) Cotxe grua per servei: 

Tipus de serveiTipus de serveiTipus de serveiTipus de servei    TarifaTarifaTarifaTarifa    
Per la retirada de vehicles  88,32 € 
Mercaderies, contenidors i objectes similars retirats de la via 
pública 99,62 € 
Per enganxament sense desplaçament fins al dipòsit de 
motocicletes, ciclomotors i resta de vehicles 

Sense càrrec 

 
b) Pel dipòsit de vehicles: 
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Es disposa d'un període de mancança de 2 hores posteriors a l'entrada del vehicle en 
el dipòsit, per a la seva retirada sense càrrec, passat el qual les tarifes per dipòsit 
seran les següents: 

Tipus de vehiclesTipus de vehiclesTipus de vehiclesTipus de vehicles    HoràriaHoràriaHoràriaHorària    DiàriaDiàriaDiàriaDiària    
Tota classe de vehicles  1,075 € 13,22€ 

 
c) Pel dipòsit d'altres objectes: 

    HoràriaHoràriaHoràriaHorària    DiàriaDiàriaDiàriaDiària    
Contenidors 1,115 € 13,22 € 
Objectes diversos, per m3 d’espai 0,36 € 5,76 € 

 
d) Col·locació i posterior retirada de paranys d’immobilització de vehicles, per cada 

servei: 
Tipus de vehicleTipus de vehicleTipus de vehicleTipus de vehicle    TarifaTarifaTarifaTarifa    
Tot tipus de vehicle 57,51 € 

 
Disposició final Disposició final Disposició final Disposició final     
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents. 
 
 
ORDENANÇA FIORDENANÇA FIORDENANÇA FIORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O SCAL NÚMERO 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O SCAL NÚMERO 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O SCAL NÚMERO 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O 
LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA 
D’URBANISMED’URBANISMED’URBANISMED’URBANISME    
 
Es modifica el text així com el seu títol identificatiu, per tal de millorar la gestió del tribut: 
 
 
I. I. I. I.     NATURALESA I FET IMPOSNATURALESA I FET IMPOSNATURALESA I FET IMPOSNATURALESA I FET IMPOSABLEABLEABLEABLE    
    
ARTICLE 1.ARTICLE 1.ARTICLE 1.ARTICLE 1.----    FONAMENT I NATURALESAFONAMENT I NATURALESAFONAMENT I NATURALESAFONAMENT I NATURALESA    
 
En ús de les facultats concedides per l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 
de la R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per a l’atorgament de llicències 
urbanístiques, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen 
al que disposa l’article 57 i 20.4.h) de l’esmentat R.D.L. 2/2004. 
    
ARTICLE 2.ARTICLE 2.ARTICLE 2.ARTICLE 2.----    FET IMPOSABLEFET IMPOSABLEFET IMPOSABLEFET IMPOSABLE    
 
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa 
i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència 
urbanística sol·licitada o si l’activitat o obra comunicada realitzada, o que es pretengui 
realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament 
urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 
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84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 187 
del TRLU. 
 
II. II. II. II.     SUBJECTE PASSIU I OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIRSUBJECTE PASSIU I OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIRSUBJECTE PASSIU I OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIRSUBJECTE PASSIU I OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR    
    
ARTICLE 3.ARTICLE 3.ARTICLE 3.ARTICLE 3.----SUBJECTES PASSIUSSUBJECTES PASSIUSSUBJECTES PASSIUSSUBJECTES PASSIUS    
    
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que 
es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin, provoquin o en l’interès 
de les quals redundi la tramitació del document o expedient de que es tracti. 
 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 
contractistes de les obres. 
 
ARTICLE 4.ARTICLE 4.ARTICLE 4.ARTICLE 4.----    ACREDITAMENT ACREDITAMENT ACREDITAMENT ACREDITAMENT     
 
1.  La Taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que 

constitueix el fet imposable. Aquests efectes, hom entendrà iniciada l’activitat en el 
moment de la presentació de la sol·licitud de la llicència o de la comunicació prèvia. 

 
2.  Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o 

comunicació prèvia corresponent, la Taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament 
l’activitat municipal que porti a determinar si l’obra en qüestió és autoritzable o no, 
independentment de l’inici de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a 
l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin 
autoritzables. 

 
3.  Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva 

denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la 
renuncia o desistiment del sol·licitant desprès de que se li ha concedit la llicència o 
s’hagi formalitzat l’assabentat de les obres o instal·lacions comunicades. 

 
ARTICLE 5.ARTICLE 5.ARTICLE 5.ARTICLE 5.----    RESPONSABLES RESPONSABLES RESPONSABLES RESPONSABLES     
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
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. 
 
 
III. III. III. III.     BENEFICIS FISCALSBENEFICIS FISCALSBENEFICIS FISCALSBENEFICIS FISCALS    
    
ARTICLE 6.ARTICLE 6.ARTICLE 6.ARTICLE 6.----    BENEFICIS FISCALS BENEFICIS FISCALS BENEFICIS FISCALS BENEFICIS FISCALS     
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la Taxa. 
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IV. IV. IV. IV.     BASE DEL GRAVAMEN I DEUTE TRIBUTARIBASE DEL GRAVAMEN I DEUTE TRIBUTARIBASE DEL GRAVAMEN I DEUTE TRIBUTARIBASE DEL GRAVAMEN I DEUTE TRIBUTARI    
    
ARTICLE 7.ARTICLE 7.ARTICLE 7.ARTICLE 7.----    BASE IMPOSABLE BASE IMPOSABLE BASE IMPOSABLE BASE IMPOSABLE     
 
Constituirà la base imposable de la Taxa: 
 
a) Les unitats, en metres cúbics, quadrats o lineals, de l’immoble pel que se sol·liciti la 

llicència, segons les característiques d’aquesta. 
b) Les unitats de potència de les instal·lacions industrials. 
c) En les llicències de demolició de construccions, la superfície construïda de l’edificació 

objecte de demolició. 
d) La unitat d’obra. 
 
ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8    
    
Per a la determinació de la base imposable es tindran en compte els següents criteris: 
 
a) En les obres de reforma, reparació i modificació de l’estructura i disposició interior de 

les edificacions, la superfície tributable es determinarà per l’àrea de totes les 
dependències que quedin totalment o parcialment modificades, excepte quan siguin 
constituïdes per grans espais, cas en que es consideraran reduïdes a les seves crugies 
estructurals. 

b) La superfície tributable dels rètols, cartelleres i tanques publicitàries es determinarà 
multiplicant l’alçada per l’amplada, calculades en el punt on aconsegueixin una 
dimensió més gran. Els rètols en forma de bandera tributaran per la superfície de les 
dues cares. 

c) En els casos d’aparadors i vitrines formant angle, o de forma poligonal, es determinarà 
la superfície multiplicant el perímetre total per la seva alçada. 

d) La superfície de les veles, tendals i altres elements plegables serà la que tinguin 
desplegats. 

 
ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9    
    
1.  Els drets d’obres per instal·lació d’elements industrials seran indivisibles i es liquidaran 

conjuntament els que quedin fixats per cada concepte en aquesta ordenança. 
 

2.  Es tindran en compte les següents normes complementàries: 

 

a) Si un aparell és inclòs en més d’un apartat acreditarà la quantitat que li correspongui 
per a cadascun. 

b) La substitució de motors per generadors, o l’inrevés, es considerarà com a nova 
instal·lació. 

c) Quan una mateixa indústria instal·li electromotors pagarà per la suma de tots plegats. 
 
ARTICLE 10ARTICLE 10ARTICLE 10ARTICLE 10    
 



 

109 
 

1.  L’ús de locals com a magatzem o amb finalitat comercial no acreditarà drets per ús de 
superfície industrial, encara que s’hi utilitzi maquinària industrial amb finalitat de 
preparar expedicions o condicionament de mercaderies o del local. 

 
2.  Quan un local tingui diferents usos s’imputarà a cada ús la porció de superfície que 

correspongui. De no resultar possible la imputació, tributarà per l’ús que tingui 
assignada una tarifa més elevada. 

 
ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11    
 
Les modificacions posteriors del projecte que ha servit de base per a la concessió de la 
llicència, sempre que siguin de caràcter estructural o suposin augment del volum o 
superfície construïts, tributaran com si es tractés d’una nova llicència. 
 
ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12    
    
1. Quan la intervenció municipal es  realitza a través de la concessió de llicència urbanística 
la quota tributaria que s’haurà de satisfer serà la que resulti de l’aplicació de les següents 
tarifes: 
I PARCEL·LACIONS URBANÍSTIQUES 

1 
Parcel·lacions i reparcel·lacions urbanístiques portades a terme segons la Llei del 
sòl i els Plans d'Ordenació Urbana I Divisions Horitzontals: 

  a)  Per m2 o fracció de superfície 0,15 € 

  
b) Quan la parcel·lació es refereix a una superfície inferior a 500 
m2 la tarifa mínima serà de  77,75 € 

  c)  Llicència d'agrupament de finques. En qualsevol cas  48,66 € 
  d) Tramitació planejament derivat i altres instruments de gestió. 0,22 € 
II MOVIMENTS DE TERRES I URBANITZACIÓ  
2 Desmunts, excavació, explanació i terraplenat per metre cúbic 0,22 € 

3 
Urbanització, pavimentació i enjardinament de terrenys i solars, 
per m2  de superfície afectada 0,27 € 

4 
Neteja i desbrossament de parcel·les i solars, per m2 de superfície 
afectada 1,06 € 

III OBRES DE NOVA PLANTA I AMPLIACIONS  

5 

Per m2 de superfície construïda calculada per la suma de les 
superfícies de cada planta, incloent el soterrani, locals comercials, 
industrials i de serveis, i patis interiors descoberts, sempre que 
aquests siguin sobre la planta baixa o una altra superior 0,74 € 

6 
Distribucions i condicionaments interiors d’edificacions de nova 
planta per m2  de superfície de local 0,64 € 

IV OBRES DE REFORMA I COMPLEMENTÀRIES  
7 Passatges subterranis en la via pública, per m3 0,79 € 

8 
Obres de reparació o de reforma i de modificació en l’estructura  i 
disposició interiors de tot tipus d’edificació o construcció, 
qualsevol que sigui el seu ús, per m2 de superfície construïda 0,79 € 

9 
Construcció de tanques o closes i de murs de contenció per metre 
lineal 3,17 € 
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10 
Reparació de tanques o closes, el 50% de la tarifa corresponent per la seva 
construcció 

11 Construcció o instal·lació en la via pública de tanques provisionals 
de protecció d’obres, per metre lineal 2,38 € 

12 
Construcció o instal·lació de guals i reserves d’espai a la via 
pública, per metre lineal 15,87 € 

13 
Reparació o supressió de guals existents, el CINQUANTA PER CENT de la tarifa 
corresponent a la seva construcció 

14 Construcció o instal·lació de bastides, per metre quadrat 3.17 € 

15 
Construcció de tanques o closes de filferro o similars, per metre 
lineal:  

  a) En sòl urbà o urbanitzable 0,96 € 
  b) En sòl no urbanitzable 0,96 € 

16 
Construcció o instal·lació de barraques provisionals d’obra, per m2 

o fracció de superfície construïda 2,80 € 
17 Recalçar edificis, per m2 de superfície construïda de l’edifici 0,64 € 

18 
Per cada forat de porta, balcó, finestra, vestíbul o escala, obert a 
parets mestres o murs que siguin de càrrega 31,73 € 

19 Aplacat de façanes amb materials diversos, per m2 1,27 € 
20 Agençament, pintat i estucat de façanes, per m2 0,32 € 

21 
Col·locació, reparació o substitució de balcons, portes, finestres, 
reixes i altres elements similars, per unitat 9,52 € 

22 
Col·locació, substitució i reparació de canals i baixants, per metre 
lineal 0,69 € 

23 Construcció de claraboies, per m2 15,87 € 

24 
Construcció, reparació i modificació de voladissos sortints, tancats 
i coberts, per m2 3,17 € 

25 
Construcció o instal·lació d’escales exteriors d'emergència i contra 
incendis, per cada planta de l’immoble 26,45 € 

26 Practicar, ampliar,  reparar o tancar pous d’aigües, foses sèptiques 
i similars, per unitat 47,60 € 

27 Construcció de xemeneies per unitat 40,20 € 

28 
Altres obres de reparació o modificació de l’aspecte exterior 
d’edificis i instal·lacions per metre quadrat 0,69 € 

V DEMOLICIÓ DE CONSTRUCCIONS  

29 
Enderrocament total o parcial d’edificacions i construccions de tot 
tipus, per m2 de superfície enderrocada 0,47 € 

30 
Enderrocament total o parcial de tanques o closes, per metre 
lineal 0,69 € 

VI OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS INDUSTRIALS I COMERCIALS  
  A) INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS  
31 Receptors elèctrics, per cada kW de potència elèctrica 2,59 € 

32 
Aparells generadors d’energia calorífica, mitjançant combustió 
(atmosfèrica o no) de matèria sòlida, líquida o gasosa (calderes, 
generadors de vapor, etc.) per cada Tèrmia 0,22 € 

33 
Maquinària frigorífica per climatització de locals, per cada frigoria 
x 10 0,22 € 
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34 
Cambres frigorífiques de conservació o congelació, 
independentment de l’import que correspongui a la potència del 
motor, per cada m3 2,59 € 

35 
Forns de cocció de qualsevol capacitat funcionant amb 
combustibles sòlids, líquids o gasosos, per cada unitat 137,52 € 

36 Aparells o estris no relacionats en epígrafs anteriors, per cada 
unitat 2,59 € 

37 
Dipòsits per a matèria sòlida, líquida o gasosa, de superfície o 
enterrats, per cada m3 2,59 € 

38 Aparells elevadors i grues d’obres, per cada unitat 143,86 € 
39 Instal·lació de bàscules, per cada unitat 143,86 € 

40 
Xemeneies independents, d’ús exclusiu per a l’activitat, per cada 
unitat 143,86 € 

41 
Instal·lacions complementàries d’edificis, com són les instal·lacions 
elèctriques, plaques solars, antenes col·lectives i parabòliques, 
radioemissors i similars, per unitat o element instal·lat 143,86 € 

42 Trasllat dels aparells o maquinària assenyalats en els epígrafs 31 al 41, el 
CINQUANTA PER CENT de l’import de la taxa instal·lació 

  B) INSTAL·LACIONS COMERCIALS  

43 
Instal·lació o substitució de rètols i anuncis publicitaris de tot tipus, 
per m2 o fracció de superfície (calculada per les dues cares, pels 
rètols en forma de bandera) 24,06 € 

44 
Instal·lació o substitució de tanques i cartelleres per a exhibició 
publicitàries de tot tipus, per m2 o fracció de superfície 35,97 € 

45 Construcció d’aparadors, per m2 o fracció de superfície d’exposició 28,04 € 

46 
Construcció d’aparadors en vestíbuls interiors, per m2 o fracció de 
superfície d’exposició 8,46 € 

47 
Col·locació, instal·lació i construcció de veles, tendals, 
marquesines, reixes de protecció i altres elements similars, per m2 
o fracció de superfície 24,06 € 

48 
Reparació, conservació o repintat dels elements detallats en els epígrafs 43 a 
47, el 50 % de les tarifes corresponents a la instal·lació 

49 
Retirada i supressió dels elements detallats en els epígrafs 43 al 47, el VINT-I-
CINC PER CENT de les tarifes  corresponents a la instal·lació 

50 
Instal·lació de màquines de tot tipus, adossades o fixes a la 
façana, per unitat 80,39 € 

51 
Construcció, instal·lació o reparació de barraques i QUIOSCOS per 
a exposició i venda, per m2 o fracció 1,53 € 

VII OBERTURA DE RASES I INSTAL·LACIONS A LA VIA PÚBLICA  

52 
Per obertura de rases per a instal·lació, reparació i substitució de canonades de 
qualsevol mena, o conducció elèctrica de baixa i alta tensió. Per metre lineal o 
fracció: 

  1. Conduccions de líquids, gasos i telecomunicacions  
  Per tot diàmetre de secció 1,21 € 
  2. Conduccions elèctriques:  
  a) De baixa tensió  
  1. Fins a 150 mm de 0 1,64 € 
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  2. De més de 150 de 0 1,90 € 
  b)    De mitja i alta tensió per a tot tipus de diàmetre 5,66 € 
53 Instal·lació de clavegueram, per metre lineal  
  a) Fins a 50 cm. de 0 6,24 € 
  b) De més de 50 cm. de 0 6,72 € 
54 Instal·lacions de línies aèries, per metre lineal 1,64 € 
55 Obertura de cates, per unitat 44,70 € 

56 
A) Instal·lació d’arquetes de registre, pous, caixes de connexió, caixes generals 
de protecció, armaris de distribució urbana i similars, per unitat 

  B) Instal·lació de transformadors elèctrics:  
  a) Fins a 200 KW 122,02 € 
  b) De més de 200 KW 333,85 € 
 57 Instal·lació d’element de mobiliari urbà, per m2 o fracció 44,70 € 
58 Pals de ferro, fusta o formigó a la via pública, per cada un 357,59 € 

59 
Torres metàl·liques o similars, per a suport de línies elèctriques, 
aèries,telecomunicacions,  situades a la via pública, per  cada una 464,91 € 

VIII PRIMERA UTILITZACIÓ O OCUPACIÓ I MODIFICACIONS OBJECTIVES DE L''US 
DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 

60 
Primera utilització o ocupació d’edificis i instal·lacions, per m2 o fracció de 
superfície: 

  a) Ús residencial 0,64 € 
  b) Ús industrial, comercial o de serveis 0,42 € 
  c) Aparcaments d’ús exclusiu dels propietaris 0,32 € 
61 5. Canvi d'ús, per m2 o fracció de superfície: 0,00 € 
  a) A ús residencial 0,84 € 
  b) A ús industrial 0,64 € 
  c) A ús comercial 0,69 € 
  d) A despatxos, oficines i altres serveis 0,96 € 

  
A equipament cultural, esportiu o recreatiu, sense finalitat de 
lucre, per llicència 8,14 € 

IX CONSTRUCCIONS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL  
62 Construcció de panteons i tombes al cementiri municipal  
  a)Tombes, preu per m2 14,34 € 
  b)Panteons, preu per m2 35,91 € 

 
2.- Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant la comunicació prèvia la quota 
tributària que s’haurà de satisfer serà la que resulti d’aplicar a les tarifes de l’apartat 1 
anterior un percentatge de reducció del 50 per cent (50 %). 
 
3-. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del 
procediments previst per a la tramitació de la llicència o de comunicació prèvia, les quotes 
que s’hauran de liquidar seran el 25 per cent (25 %) de les que s’assenyalen en els 
apartats anteriors, sempre que l’¡activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.  
 
4.- Les pròrrogues de llicència i les modificacions dels projectes inicials  que no siguin 
estructurals ni suposin augment de superfície o volum construïts, tributaran el VINT PER 
CENT de les tarifes de l’apartat 1 d’aquest article. 
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5.- Les quotes resultants de l’aplicació dels epígrafs anteriors no podran ser inferiors a les 
següents TARIFES MÍNIMES: 

 
a) obres i instal·lacions que requereixin projecte tècnic        63,65 €.  
b) obres i instal·lacions que no requereixin projecte tècnic   31,85 €. 

 
6.- Les obres que no estiguin especificades en els epígrafs de l’apartat 1 d’aquest article, 
tributaran per l’epígraf  que per la seva naturalesa i característiques, sigui més similar, i, de 
no resultar possible l’equiparació, s’aplicaran les tarifes mínimes de l’apartat 5. 
    
V. V. V. V.     GESTIÓ TRIBUTÀRIAGESTIÓ TRIBUTÀRIAGESTIÓ TRIBUTÀRIAGESTIÓ TRIBUTÀRIA    
    
ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13    
 
1.  Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia d’obres es presentaran 

acompanyades, a més de la documentació, memòries i projectes que exigeixen les 
normes o ordenances urbanístiques i d’edificació, de declaració tributària segons model 
oficial, on hi constaran totes les dades físiques i jurídiques necessàries per a la liquidació 
de la taxa, i del plànol de situació a escala acotada. 

 
2.  Les comunicacions prèvies de les primeres utilitzacions i ocupacions es presentaran 

acompanyades, a més de la documentació que exigeixen les normes o ordenances 
urbanístiques i d’edificació, de declaració tributària segons model oficial, on hi 
constaran els justificants del pagament de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de 
tots els industrials que intervenen a l’obra. 

 
3.  La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, d’acord amb el següent procediment: 

a) Al presentar-se la sol·licitud de llicència, s’expedirà a la persona interessada, el 
document d’autoliquidació on hi constarà l’import se la quota a ingressar. El pagament 
de la taxa es realitzarà  a les oficines de la Tresoreria Municipal o a les entitats de crèdit 
que l’Ajuntament designi com a col·laboradores, en el termini de deu dies hàbils 
comptats a partir del dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud. S’advertirà 
que, de no efectuar-se l’ingrés, s’arxivarà l’expedient sense més tràmit  

b) El Servei responsable de la resolució de l’expedient traslladarà al d’Hisenda la 
declaració tributària, amb l’informe tècnic sobre les dades físiques, jurídiques i 
urbanístiques, dins dels cinc dies hàbils següents al de la presentació de la sol·licitud. 

c) La Tresoreria General deixarà constància de l’ingrés de la taxa en els registres 
informàtics de l’expedient, en el mateix moment d’efectuar-se aquest. 

 
4. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l’expedient el pagament previ 
de la taxa acreditada o, si és el cas, la concessió d’ajornament o fraccionament del seu 
pagament. 
 
5. Si la resolució és desfavorable, els Serveis Financers procediran a tramitar d’ofici 
l’expedient de devolució dels imports indegudament satisfets. 
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6. En els casos de llicències o comunicacions prèvies per obertura de rases i instal·lacions a 
la via pública, relacionades amb l’apartat VII de l’article 12 , sol·licitades per empreses de 
serveis de subministrament d’aigua, electricitat i gas, es podrà practicar, a instància del 
subjecte passiu, una única declaració-autoliquidació dintre del primer trimestre de 
l’exercici, en funció de la declaració sobre la previsió d’obres a realitzar. 
Dins del primer trimestre de l’exercici següent, es practicarà la liquidació complementària 
definitiva, segons el nombre de llicències definitivament tramitades. 
 
7. Queden excloses del procediment general d’autoliquidació establert als apartats 3 i 4 
anteriors les llicències o comunicacions prèvies que sol·licitin les Administracions Públiques, 
els Organismes i entitats Autònomes, les Empreses Públiques i les societats mercantils el 
capital social de les quals pertanyi exclusivament a l’Administració. 
En aquests supòsits es practicarà la liquidació per ingrés directe un cop s’hagi resolt la 
sol·licitud. 

 
8. En els casos de sol·licitud de llicència, el titular i objecte de la qual siguin coincidents 
amb un expedient resolt i arxivat dins els sis mesos precedents, per no haver-se efectuat 
l’ingrés, es computarà, als efectes d’establir el període de cobrament, el termini 
transcorregut entre la data de la sol·licitud inicial i la de la seva resolució i arxiu. En 
conseqüència, s’exigiran els recàrrecs que, en aplicació de l’article 61.3  de la Llei General 
Tributària, s’haguessin acreditat en la data de la resolució de l’expedient inicial. 
 
ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14    
 

La taxa per la comunicació prèvia de la primera utilització o ocupació d’edificis 
instal·lacions, així com les seves modificacions d’ús, seran independents i compatibles amb 
la taxa per concessió de llicència d’obertura d’establiments legitimadora de l’activitat. 

La taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d’activitats o obres comunicades és 
independent i compatible amb els preus públics que s’acreditin per la utilització privativa o 
aprofitament especial de la via pública i de béns i instal·lacions d’ús públic municipal. En 
aquest cas, conjuntament amb la concessió de la llicència o de l’assabentat del règim de 
comunicació, s’haurà d’autoritzar l’aprofitament del domini públic, i les taxes respectives 
es liquidaran i satisfaran simultàniament. 
 
VI.   RECAPTACIÓVI.   RECAPTACIÓVI.   RECAPTACIÓVI.   RECAPTACIÓ    
    
ARTICLE 15ARTICLE 15ARTICLE 15ARTICLE 15    
 
La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les Lleis Estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les 
desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció, i Recaptació. 
 
VII.VII.VII.VII.    INSPECCIÓINSPECCIÓINSPECCIÓINSPECCIÓ    
    
ARTICLE 16ARTICLE 16ARTICLE 16ARTICLE 16    
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La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran amb la Llei General Tributària, les lleis 
estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb 
l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
VIII. FIANÇA PER OBRESVIII. FIANÇA PER OBRESVIII. FIANÇA PER OBRESVIII. FIANÇA PER OBRES    
    
ARTICLE 17ARTICLE 17ARTICLE 17ARTICLE 17    
 
En relació a les obres relacionades a la Taula I de l’ANNEX de l’Ordenança FISCAL 
NÚMERO 1.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES, el titular haurà de constituir una fiança mitjançant dipòsit, aval bancari o en 
qualsevol de les formes admeses en dret, amb la finalitat de garantir el compliment de les 
obligacions derivades de la mateixa llicència i, en especial, la reposició dels elements d’ús i 
servei públic, de les infraestructures i sistemes generals i locals que eventualment quedin 
afectats per l’execució de les obres. 
 
L’import de la fiança a constituir haurà de ser determinada aplicant el que disposa 
l’ANNEX de la present ordenança com apart integrant de la mateixa.  
La devolució de la fiança, constituïda com a condició de validesa de la llicència atorgada, 
es farà a sol·licitud de l’interessada i es produirà quan es justifiqui que s’han complert 
totalment i satisfactòriament les obligacions que aquests garantien. La interessada haurà 
de facilitar les seves dades bancàries, conformades per l’entitat bancària, on s’ha de fer la 
devolució en el cas de les fiances dipositades en metàl·lic.  
 
 
IX. FIANÇA PELS RESIDUS DE LES OBRES IX. FIANÇA PELS RESIDUS DE LES OBRES IX. FIANÇA PELS RESIDUS DE LES OBRES IX. FIANÇA PELS RESIDUS DE LES OBRES ––––    DETERMINACIÓ, CONSTITUCIÓ I RETORN DETERMINACIÓ, CONSTITUCIÓ I RETORN DETERMINACIÓ, CONSTITUCIÓ I RETORN DETERMINACIÓ, CONSTITUCIÓ I RETORN 
DE LA FIANÇADE LA FIANÇADE LA FIANÇADE LA FIANÇA    
 
Article 18. Objecte de la fiançaArticle 18. Objecte de la fiançaArticle 18. Objecte de la fiançaArticle 18. Objecte de la fiança    
L’objecte de la fiança ha de ser garantir que els residus de la construcció i demolició 
generats en una obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la 
normativa vigent.  
    
Article 19. Determinació de l’import de la fiança Article 19. Determinació de l’import de la fiança Article 19. Determinació de l’import de la fiança Article 19. Determinació de l’import de la fiança     
L’import de la fiança queda fixat en la quantia de 11 euros per tona de residus previstos 
en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros, de conformitat amb el que estableix 
l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció.  
    
Article 20. Formes de constitució de la fianArticle 20. Formes de constitució de la fianArticle 20. Formes de constitució de la fianArticle 20. Formes de constitució de la fiança ça ça ça     
La fiança pot fer-se efectiva en la forma prevista a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, pels mitjans següents:  
 - En efectiu o en valors de deute públic  
 - Aval  
 - Contracte d’assegurança de caució  
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Article 21. Retorn Article 21. Retorn Article 21. Retorn Article 21. Retorn de la fiançade la fiançade la fiançade la fiança  
L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat 
presenta el certificat de gestió al què fa referència l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 
de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC).  
 
Article 22. Execució de la fiança Article 22. Execució de la fiança Article 22. Execució de la fiança Article 22. Execució de la fiança     
L’execució de la fiança dipositada és procedent en cas d’incompliment de l’obligació 
garantida, d’acord amb allò disposat en la normativa aplicable. 
 
DISPOSICIÓ FINALDISPOSICIÓ FINALDISPOSICIÓ FINALDISPOSICIÓ FINAL    
La modificació d’aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 
2013, i continuarà en vigor mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 
 
ANNEXANNEXANNEXANNEX    

 

Per la determinació de la fiança per obres regulada a l’article 17 de la present ordenança 
s’aplicarà el següent escalat: 

Tipus de CarrerTipus de CarrerTipus de CarrerTipus de Carrer    ImportImportImportImport    

1. Carrers d’urbanització convencional 500.- euros/ml façana 

2. Carrers d’urbanització especial (zones de 
vianants, carrers amb paviment de pedra, etc) 

1000.- euros /ml façana 

 

 

Aquest imports, en un principi, s’apliquen a la totalitat dels metres lineals de façana de la 
finca objecte de l’obra encara que podran ser rectificats en aquells supòsits en que el 
sol·licitant de la llicència d’obres justifiqui, abans de la seva concessió, la superfície de 
façana que, en concret, serà afectada per l’obra a realitzar.  

 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIESD’ESCOMBRARIESD’ESCOMBRARIESD’ESCOMBRARIES    
 
Es modifica el text així com el seu títol identificatiu, per tal de incorporar la llei 22/2011 i 
millorar la gestió del tribut :  
 
ARTICLE 1.ARTICLE 1.ARTICLE 1.ARTICLE 1.----    FONAMENT I NATURALESAFONAMENT I NATURALESAFONAMENT I NATURALESAFONAMENT I NATURALESA    
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de  
les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, 
de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis 
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de recollida, transport i tractament dels residus unicipals, que es regiran per la present 
Ordenança. 
 
I.– Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus 
domèstics. 
 
ARTICLE 2.ARTICLE 2.ARTICLE 2.ARTICLE 2.----    FET IMPOSABLEFET IMPOSABLEFET IMPOSABLEFET IMPOSABLE    
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents: 
 
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència 
de les activitats domèstiques. 
 
b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense 
edificar. 
 
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a 
conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per a usos 
privats, tals com aparcament, traster o magatzem. 
 
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells 
elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes 
procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents 
de neteja de vies publiques; zones verds; àries recreatives i platges; animals domèstics 
morts i vehicles abandonats. 
 
ARTICLE 3.ARTICLE 3.ARTICLE 3.ARTICLE 3.----    SUBJECTES PASSUBJECTES PASSUBJECTES PASSUBJECTES PASSIUSSIUSSIUSSIUS    
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció 
obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, les persones físiques 
o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que 
ocupin o utilitzin els habitatges, o els locals o solars situats en places, carrers o vies 
públiques on es presta el servei a que es refereix l’article anterior, bé sigui a títol de 
propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, fins i tot, a precari. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre 
els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
ARTICLE 4.ARTICLE 4.ARTICLE 4.ARTICLE 4.----    RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES    
 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
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. 
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ARTICLE 7.ARTICLE 7.ARTICLE 7.ARTICLE 7.----    ACREDITAMENTACREDITAMENTACREDITAMENTACREDITAMENT    
    
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció 
obligatòria, quan el servei municipal de gestió de residus domèstics en els carrers o llocs 
on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents o els locals o solars subjectes a la taxa 
aquí regulada estigui establert i en funcionament. 
 
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el 
primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en 
els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període impositiu 
s’ajustarà a aquesta circumstància. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
ARTICLE 8.ARTICLE 8.ARTICLE 8.ARTICLE 8.----    RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉSRÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉSRÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉSRÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS    
    
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la 
taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a 
aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota 
que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior. 
 
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les 
dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que 
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi 
produït la variació. 
 
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï 
l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. 
 
3. Per tal de facilitar el pagament de la taxa, l’Ajuntament fraccionarà d’ofici tots els 
rebuts domiciliats en quatre rebuts corresponents al 25% cadascun d’ells, sense que 
s’acreditin interessos de demora ni es sol·licitin garanties als contribuents. 
 
II.II.II.II.----    TAXA PEL SERVEI, DE RECEPCIÓ VOLUNTÀRIA, DE RECOLLIDA,TAXA PEL SERVEI, DE RECEPCIÓ VOLUNTÀRIA, DE RECOLLIDA,TAXA PEL SERVEI, DE RECEPCIÓ VOLUNTÀRIA, DE RECOLLIDA,TAXA PEL SERVEI, DE RECEPCIÓ VOLUNTÀRIA, DE RECOLLIDA,    TRANSPORT I TRANSPORT I TRANSPORT I TRANSPORT I 
TRACTAMENT DELS RESIDUS COMERCIALS.TRACTAMENT DELS RESIDUS COMERCIALS.TRACTAMENT DELS RESIDUS COMERCIALS.TRACTAMENT DELS RESIDUS COMERCIALS.    
    
ARTICLE 9.ARTICLE 9.ARTICLE 9.ARTICLE 9.----    FET IMPOSABLEFET IMPOSABLEFET IMPOSABLEFET IMPOSABLE    
 
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat –
autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en 
matèria de residus–, la recollida, transport i tractament dels residus comercials.  
 
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la 
prestació dels serveis següents: 
 
a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos. 
b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les indústries. 
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3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat 
pròpia del comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i 
els mercats, així com de la resta del sector serveis. 
 
4. La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa prevista a 
l’article 2.2 de l’Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió 
dels residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics generats 
per la realització d’activitats domèstiques en locals comercials inactius. 
 
ARTICLE 10.ARTICLE 10.ARTICLE 10.ARTICLE 10.----    SUBJECTES PASSIUSSUBJECTES PASSIUSSUBJECTES PASSIUSSUBJECTES PASSIUS    
    
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a 
l’article 8 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que: 
 
a) Sol·licitin la prestació del servei. 
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei. 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o domèstics 
generats per les indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent 
del establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat amb un 
gestor autoritzat la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest 
acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en 
vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de 
l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada 
en vigor. 
 
Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de febrer 
de cada any. 
 
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament 
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i domèstics 
generats per les indústries s’acull al sistema de recollida, transport i tractament que té 
establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa 
aquí regulada.  
 
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les 
quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
ARTICLE 13.ARTICLE 13.ARTICLE 13.ARTICLE 13.----    ACREDITAMENT I PERÍODE IMPOSITIUACREDITAMENT I PERÍODE IMPOSITIUACREDITAMENT I PERÍODE IMPOSITIUACREDITAMENT I PERÍODE IMPOSITIU    
 
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus 
comercials es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei. 
 
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa 
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte 
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en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei; en aquest cas el període 
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.  
 
3. En els casos d’inici del servei la taxa es calcula proporcionalment al nombre de 
trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, inclòs el de l’inici de lús del servei. 
 
4. Per tal de facilitar el pagament de l’ impost, l’Ajuntament fraccionarà d’ofici tots els 
rebuts domiciliats en quatre rebuts corresponents al 25% cadascun d’ells , sense que 
s’acreditin interessos de demora ni es sol·licitin garanties als contribuents.  
 
ARTICLE 14.ARTICLE 14.ARTICLE 14.ARTICLE 14.----    RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉSRÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉSRÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉSRÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS    
 
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei de 
recollida transport i tractament de residus comercials vindran obligats a practicar 
l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de 
formular la sol·licitud del servei. 
 
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del 
servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en 
el període que aquest determini. 
 
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 9.2 de la present Ordenança que 
figuressin a 31-12-2012 com a subjectes passius de la taxa per recollida, transport i 
tractament de residus i no acreditin la contractació del servei de gestió del residu amb un 
gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa 
establerta en la present Ordenança, aprovi l’Ajuntament. 
  
3. Per tal de facilitar el pagament de la taxa, l’Ajuntament fraccionarà d’ofici tots els 
rebuts domiciliats en quatre rebuts corresponents al 25% cadascun d’ells, sense que 
s’acreditin interessos de demora ni es sol·licitin garanties als contribuents. 
    
ARTICLE 16.ARTICLE 16.ARTICLE 16.ARTICLE 16.----    EXEMPCIÓEXEMPCIÓEXEMPCIÓEXEMPCIÓ    
 
Gaudiran d'una exempció  de la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris, aquells contribuents econòmicament 
febles en els que concurreixin les següents circumstàncies o requisits: 
a) Ser pensionista jubilat, i que percebeixin uns ingressos 

anuals inferiors a una vegada el salari mínim interprofessional  i de dues vegades en cas 
de convivència amb altra o altres persones. 

b) Estar empadronar al municipi de Calafell, amb una 
antiguitat mínima de dos anys de residència en el municipi. 

c) Que la vivenda que motiva el pagament de la taxa, la ocupi 
la persona obligada al pagament, sola, amb el seu cònjuge o amb els seus fills menors 
de 16 anys o incapacitats, amb exclusió de qualsevol altra persona. 

d) Que el sol·licitant no tingui d'altres béns de fortuna que 
puguin produir-li ingressos. 

e) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament de Calafell. 
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f)  Les persones interessades han de sol·licitar la bonificació 
indicant el número de membres de la unitat de convivència i adjuntar declaració de la 
renda per cada membre de la unitat major de 16 anys. També hauran d’adjuntar 
fotocopia de l’últim rebut de l’IBI de l’immoble a què es refereixi. Si el sol·licitant 
contribuent, no és propietari de l’habitatge haurà de presentar el contracte 
d’arrendament o document que el justifiqui.  

g) Les bonificacions que se sol·licitin durant l'exercici assortiran 
efectes a partir de l'any següent. 

    
ARTICARTICARTICARTICLE 17.LE 17.LE 17.LE 17.----    TARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDA    
 
Per a tenir dret a la tarifa reduïda que estableix l'epígraf 2 de l'article 6 de l'ordenança, 
s'hauran d'acreditar els següents requisits: 
a)  Les famílies nombroses o amb acreditació de famílies monoparental amb dos o més fills 
menors al seu càrrec o majors d’edat discapacitats, amb ingressos totals per unitat familiar 
inferiors o iguals a dues vegades el Salari Mínim Interprofessional. 
b) Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa constitueixi l’habitatge habitual del 
subjecte passiu. 
c)  Que no disposi de bens patrimonials a excepció de l’habitatge que s’utilitzi com a 
vivenda habitual. 
d)  Les persones interessades han de sol·licitar la bonificació indicant el número de 
membres de la unitat de convivència i adjuntar declaració de la renda per cada membre de 
la unitat major de 16 anys. També hauran d’adjuntar fotocopia de l’últim rebut de l’IBI de 
l’immoble a què es refereixi. Si el sol·licitant contribuent, no és propietari de l’habitatge 
haurà de presentar el contracte d’arrendament o document que el justifiqui. 
e)  Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Calafell. 
f)  Les bonificacions que se sol·licitin durant l'exercici assortiran efectes a partir de l'any 
següent. 
 
Disposició Addicional.Disposició Addicional.Disposició Addicional.Disposició Addicional.----    Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriorsque fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriorsque fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriorsque fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors    
 
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. 
 
Disposició finalDisposició finalDisposició finalDisposició final    
 
La modificació d’aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 
2013, i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMEROORDENANÇA FISCAL NÚMEROORDENANÇA FISCAL NÚMEROORDENANÇA FISCAL NÚMERO    2.1.8 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 2.1.8 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 2.1.8 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 2.1.8 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 
CLAVEGUERAMCLAVEGUERAMCLAVEGUERAMCLAVEGUERAM    
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ARTICLE 5 ARTICLE 5 ARTICLE 5 ARTICLE 5     

 
Quota tributàriaQuota tributàriaQuota tributàriaQuota tributària    
 
La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram s'aplicarà 
la tarifa següent: 
 
    TarifaTarifaTarifaTarifa    
Vivenda o apartament  26,02 € 
Hotels, Pensions, Fondes, Residències i similars per habitació 5,91 € 
Càmpings  473,44 € 
Bars, Restaurants, Pizzeries, Cafeteries, Sales de festes i similars:  
a) Fins 30 m2  49,86 € 
b) De 30,01 m2 a 70 m2  59,03 € 
c) De 70,01 m2 en endavant  93,33 € 
LOCALS COMERCIALS-MERCATS I SIMILARS  
Magatzems a l’engròs, supermercats, bodegues, carnisseries, 
cansaladeries, peixateries i similars, per superfície del local:  

a)Fins 50 m2  38,47 € 
b)Més de 50 m2  60,25 € 
Papereries, objectes de regal, electrodomèstics, basars, joieries, 
farmàcies i similars: 

26,03 € 

Mercats de fins 50 parades  582,40 € 
Mercats de més de 50 parades  847,08 € 

 
Disposició final Disposició final Disposició final Disposició final     
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.9 REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.9 REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.9 REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.9 REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI 
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    
 
ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6    
 
    TarifaTarifaTarifaTarifa    
Epígraf primer.- Assignació de sepultures, nínxols i columbaris  
Nínxols temporals:  
Lloguer per un any  89,86 € 
Epígraf segon.- Assignació panteons   
B).- Panteons  16.924,96 € 

 
Epígraf tercer   
1.- Nínxols   
Nínxols  2.115,62 € 
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2.- Urnes cineràries   
 Urnes cineràries 380,81 € 

 
Epígraf quart.- Col·locació de lapides, reixes i guarniments   
A).- Per cada làpida en nínxol o sepultura  47,60 € 
B).- Per la col·locació de guarniments, jardineres, marcs, 
vidrieres, etc, en nínxols per unitat 12,69 € 
C).- Per cada revestit de sepultures en ciment granit o material 
anàleg, sempre que no es formi capella o panteó 47,60 € 
Epígraf cinquè.- Registre de permutes i transmissions  
A).- Per cada inscripció en els registres municipals de 
transmissió de les concessions a 50 anys de tota mena de 
sepultures o nínxols, a títol d’herència entre pares, cònjuges i 
fills - 51,35 € 
B).- Per inscripció de les altres transmissions de les concessions 
a 50 anys de tota mena de sepultures o nínxols de tota mena 
de sepultures o nínxols  528,91 € 
c). – Per duplicat de títol 51,35 € 
Epígraf sisè. Inhumacions  
A) En mausoleu o panteó 158,67 € 
B) En sepultura o nínxol  105,78 € 
Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver 
de la mare, es pagaran els drets corresponents a una sola inhumació. 
Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passar al 
columbari, si així se sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la 
sepultura quedi completament lliure, i totes les operacions aniran a càrrec de 
l'Ajuntament i la sepultura desocupada revertirà al seu favor. 
Epígraf setè. Exhumacions  
A) De mausoleu i de panteó  158,67 € 
B) De sepultura  105,78 € 
Epígraf vuitè. Moviment de làpides i tapes  
A) En mausoleu  317,34 € 
B) En nínxol  52,89 € 
El moviment de làpides o tapes en les diferents sepultures l'efectuarà el personal 
de l'Ajuntament. Si aquestes operacions les efectuaven els particulars pel seu 
compte i amb obrers designats per ells, les tarifes es reduiran en un 50 per cent de 
les que es consignen a aquests efectes. 
Epígraf novè. Manteniment  
a) Per la conservació i neteja del s nínxols en un any 31,84 € 
b) Per la conservació i neteja del Mausoleu o panteó en un any 105,78 € 
c) Per la conservació i neteja de tombes en un any 105,78 € 
d) Per la conservació i neteja de cendres en un any 15,87 € 

 
Disposició final Disposició final Disposició final Disposició final     
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Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.10 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.10 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.10 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.10 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 
PROVEÏMENT D’AIGÜES PROVEÏMENT D’AIGÜES PROVEÏMENT D’AIGÜES PROVEÏMENT D’AIGÜES     
    
ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7    
Tarifa primera. Tarifa primera. Tarifa primera. Tarifa primera. Subministrament aiguaSubministrament aiguaSubministrament aiguaSubministrament aigua    
a) Tarifes de venda d’aigua  
Mínim de consum   
Abonats en general 15€ m3/uc/mes 

Hotels 
15€ m3/mes per cada 3 
habitacions 

Preu del subministrament  
Aforament 0,811 euros/ m3  
Aforament pensionistes 0,401 euros/ m3   
Comptador  
DOMÈSTICA  
Fins a 15 m3/uc/mes 0,653 euros/ m3  
Excés de 15 m3/uc/mes 1,070 euros/ m3   
DOMÈSTICA PENSIONISTES  
Fins a 15 m3/uc/mes 0,329 euros/ m3  
Excés de 15 m3/uc/mes 1,070 euros/ m3 
HOTELS  
Fins a 15 m3/uc/mes 0,653 euros/ m3  
Excés de 15 m3/uc/mes 0,653 euros/ m3 
PROVISIONAL D’OBRES  
Bloc únic 0,635 euros/ m3 
COMUNITARIS  
Fins a 6 m3/uc/mes 0,000 €/ m3 
De 6 a 15 m3 /uc/mes 0.653€/ m3 
Excés de 15 m3/uc/mes 1,070 euros/ m3  
 
b) Conservació d’escomeses, aforaments i comptadors 1,113 euros/ab/ mes 

 
Disposició final Disposició final Disposició final Disposició final     
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.14 REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.14 REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.14 REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.14 REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE 
L’EMISSORA MUNICIPALL’EMISSORA MUNICIPALL’EMISSORA MUNICIPALL’EMISSORA MUNICIPAL    
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ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7    

 
El deute tributari serà el resultat de l’aplicació de les següents tarifes: 
 
Serveis:Serveis:Serveis:Serveis:            
Falca de 30"  4,22 € 
Patrocini programa 1 hora  24,63 € 
Patrocini programa 30'  17,60 € 
Patrocini programa 15'  12,69 € 
Gravació falca (1a. gravació)  10,58 € 
Emissió de falques en una hora preestablerta:   
Falca de 30"   5,08 € 
Falca d'1'  8,47 € 
Tarifa reduïda:   
A partir de 100 falques , en un període indeterminat 10,00% 
A partir de 200 falques, en un període indeterminat 20,00% 
Agència de publicitat degudament reconeguda  25,00% 
Tarifa promocional:   
Promoció de 30 falques amb emissió especial 5,00% 
Promoció de 100 falques amb emissió especial 15,00% 
Promoció de 200 falques amb emissió especial 25,00% 

 
Per campanyes publicitàries superiors al número de falques esmentat anteriorment, caldrà 
fer el corresponent pressupost. 
 
La tarifa promocional està subjecte a l'obsequi o regals per part del client per fer sorteigs a 
l’emissora. La durada de la promoció per antena, anirà lligada directament amb el valor el 
regal ofert pel client. 
 
Entitats sense ànim de lucre que tinguin signat un conveni de col·laboració amb 
l'Ajuntament que així ho especifiqui, la publicitat dels seus actes serà gratuïta. 
 

ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9    

 
1. L’obligació de contribuir neix de la prestació del servei. 
2. Els subjectes passius realitzaran el pagament de la taxa en el moment de contractar el 

servei. 
3. Per tal de facilitar el pagament de la taxa, es  podrà realitzar el pagament del servei 

mitjançant domiciliació bancària quan la durada de la prestació del servei sigui 
superior a un mes i d’acord amb l’escalat que tot seguit es relaciona, , sense que 
s’acreditin interessos de demora ni es sol·licitin garanties als subjectes passius.  

 

Valor del contracteValor del contracteValor del contracteValor del contracte    
Núm. càrrecs Núm. càrrecs Núm. càrrecs Núm. càrrecs 
domiciliaciódomiciliaciódomiciliaciódomiciliació    

Distribució Distribució Distribució Distribució 
percentual de percentual de percentual de percentual de 
l’importl’importl’importl’import    
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Inferior aInferior aInferior aInferior a    300€300€300€300€    1 100% 

EntreEntreEntreEntre    
    

301 i 600€301 i 600€301 i 600€301 i 600€    2 50% 

601 i 1.000 €601 i 1.000 €601 i 1.000 €601 i 1.000 €    3 
1r.34% 
Altres 33% 

1.001 1.001 1.001 1.001 i .500 €i .500 €i .500 €i .500 €    6 
1r. 20% 
Altres 16% 

Més gran Més gran Més gran Més gran 
dededede    

1.501 €1.501 €1.501 €1.501 €    12 
1r. 12% 
Altres 8% 

 
Els càrrecs es tramitaran via bancària durant els primers cinc dies del mes a partir del mes de 
contractació. 
 
Disposició final Disposició final Disposició final Disposició final     
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.18 REGULADORA DE LA TAORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.18 REGULADORA DE LA TAORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.18 REGULADORA DE LA TAORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.18 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ XA PER LA PRESTACIÓ XA PER LA PRESTACIÓ XA PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITATS DELS CIUTADANS I DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITATS DELS CIUTADANS I DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITATS DELS CIUTADANS I DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITATS DELS CIUTADANS I 
LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ 
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A 
L’INICI DE L’ACTIVITATS,L’INICI DE L’ACTIVITATS,L’INICI DE L’ACTIVITATS,L’INICI DE L’ACTIVITATS,    ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUESELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUESELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUESELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES    
 
Es modifica el text així com el seu títol identificatiu, per tal de millorar la gestió del tribut: 
 

ARTICLE 1.ARTICLE 1.ARTICLE 1.ARTICLE 1.----    Fonament i naturalesaFonament i naturalesaFonament i naturalesaFonament i naturalesa    
 
En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 de la 
R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions  que es 
regulen al Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 
ambiental. 
 
ARTICLE 2.ARTICLE 2.ARTICLE 2.ARTICLE 2.----    Fet ImposableFet ImposableFet ImposableFet Imposable    
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com 

administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es 
desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Calafell s’ajusten a l’ordenament 
jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84, 84 bis i 84 ter de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per la normativa 
reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa reguladora dels 
espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa general o 
sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest 
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Ajuntament per al control previ i posterior a l’inici de les activitats dels ciutadans i les 
empreses. 

 
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 

s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
ARTICLE 3.ARTICLE 3.ARTICLE 3.ARTICLE 3.----    Subjectes PassiusSubjectes PassiusSubjectes PassiusSubjectes Passius    
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que 
fonamenti la intervenció integral de l’administració municipal. 
 
 2. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos  de cada any 
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a 
comunicar la designació a l’Ajuntament.  

 

ARTICLE 4.ARTICLE 4.ARTICLE 4.ARTICLE 4.----    ResponsablesResponsablesResponsablesResponsables    

 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a 

la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
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. 
 

ARTICLE  5.ARTICLE  5.ARTICLE  5.ARTICLE  5.----    Beneficis Fiscals Beneficis Fiscals Beneficis Fiscals Beneficis Fiscals     

 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la Taxa. 
 
ARTICLE 6.ARTICLE 6.ARTICLE 6.ARTICLE 6.----    Quota TributàriaQuota TributàriaQuota TributàriaQuota Tributària    
 
La quantia de  la taxa serà la resultant d’aplicar  les següents tarifes: 
 
A.A.A.A.----    PROCEDIMENTS GENERALS: PROCEDIMENTS GENERALS: PROCEDIMENTS GENERALS: PROCEDIMENTS GENERALS:     
    TarifaTarifaTarifaTarifa    
Activitats subjectes al règim d'autorització ambiental incloses a 
l'Annex I de la Llei 20/2009 (LPCAA) o norma que modifiqui dit 
annex 

1.354 € 

Activitats subjectes al règim de llicència ambiental incloses a l'Annex 
II de la Llei 20/2009 LPCAA) o norma que modifiqui dit annex 

1.354 € 

Activitats subjectes al règim de comunicació prèvia ambiental incloses 
a l'Annex III de la Llei 20/2009 (LPCAA) o norma que modifiqui dit 
annex . 

520,00 € 

Activitats recreatives i espectacles públics subjectes al règim de 
comunicació prèvia incloses als annexos del Decret 112/2010 (REPAR) 

560,00 € 
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o norma que modifiqui dit annex 
Activitats recreatives i espectacles públics subjectes al règim de 
llicència municipal incloses als annexos del Decret 112/2010 (REPAR) 
o norma que modifiqui dit annex 

650,00 € 

Activitats innòcues 520,00 € 
Canvi de nom d'activitats amb autorització = 50% de la quota 
corresponent al seu mateix epígraf  

Ampliacions, reduccions i modificacions de la superfície d'una 
activitat amb autorització = 50% de la quota corresponent al seu 
mateix epígraf 

 

Procediment de revisió de llicència o autorització i control inicial i 
periòdic de les activitats. 

150,00 € 

Inspeccions tècniques a les activitats a partir de la 2ª visita 100,00 € 
 
B.B.B.B.----    PROCEDIMENTS PROCEDIMENTS PROCEDIMENTS PROCEDIMENTS ESPECÍFICS:ESPECÍFICS:ESPECÍFICS:ESPECÍFICS:    

TarifaTarifaTarifaTarifa    
EPÍGRAF 1r.- HOTELS, HOSTALS, PENSIONS, RESIDÈNCIES, CASES D'HOSTES I 
SIMILARS 
Categoria 1 17 € 
Categoria 2 13 € 
Categoria 3 10 € 
Categoria 4 9 € 
Categoria 1 434 € 
Categoria 2 349 € 
Categoria 3 308 € 
Categoria 4 260 € 
EPÍGRAF 2n.-APARTAMENTS I APARTHOTELS 
En aquests establiments solament es consideraran obertura els casos en què la seva 
instal·lació es vegi afectada per les Reglamentacions del Ministeri de Comerç i 
Turisme, i les quotes seran les següents: 
Categoria 1 66 € 
Categoria 2 53 € 
Categoria 3 40 € 
Categoria 4 33 € 
Als apartaments d'una superfície superior a 50 m2 se'ls augmentaran les quotes en un 
20%. 
L'existència de bar, restaurant i altres tipus d'establiments que figurin en aquests 
edificis, serà gravat amb la tarifa que figuri en el corresponent epígraf d'aquesta 
ordenança. 
EPÍGRAF 3r.- PUBS-BARS MUSICALS I SIMILARS, ETC... 
Totes les categories 7.540 € 
Quan aquests establiments tinguin una superfície superior a 100 m2 tindran un 
augment del 25%. 
EPÍGRAF 4t.- SALA DE FESTES I DISCOTEQUES 
Totes les categories  22.620 € 
Quan aquests establiments tinguin una superfície superior a 200 m2 patiran un 
augment del 50%. 
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EPÍGRAF 5è.- SALES DE JOC, JOCS MENORS, JOCS D'ATZAR  
BINGOS I SIMILARS.- 16.515 € 
Fins a 15 jocs 2.752 € 
Per cada joc que s'excedeixi de 15 s'augmentarà la quota en 230 € 
EPÍGRAF 6è.- BANCS I CAIXES D'ESTALVIS 15.759 € 
Quan la superfície excedeixi de 60 m2, patiran un augment del 25%. 

 
Per aplicar les tarifes que estableix el quadre anterior, es tindran en compte les regles 
següents: 
 
1. En relació als Quadres A i B anteriors: 
  

o Disposaran d’una bonificació d’un 15 % les activitats amb sistemes d’ecogestió i 
ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS), en compliment de la disposició addicional 
sisena de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 

 
o Quan es tracti d'establiments instal·lats exclusivament a pisos no situats en planta 

baixa, les tarifes es reduiran un VINT-I-CINC PER CENT. Aquesta reducció  no 
s'aplicarà quan el subjecte passiu ocupi també la planta baixa del mateix immoble i 
hi hagi solució de continuïtat amb la planta pis. 

 
o Quan en un mateix local s'exerceixen diverses activitats empresarials que 

corresponguin a més d'un titular, es practicarà una liquidació a cada titular per les 
activitats que li corresponguin. Si es tractés del mateix titular, es practicaria una 
sola liquidació, essent la liquidació la suma de les quotes de cadascuna de les  
activitats empresarials. 

 
o La tarifa de la taxa d’aquesta ordenança és independent i compatible amb les taxes 

que s'acreditin per a la utilització privativa o especial de la via pública i de béns i 
instal·lacions d'ús públic municipal. En aquest cas, conjuntament a la concessió de la 
llicència d'obertura, s'haurà d'autoritzar l'aprofitament del domini públic, i les taxes 
respectives es liquidaran i satisfaran simultàniament. 

 
2. I, en relació al Quadre B dels procediments específics es tindran en compte les normes 

següents: 
 
• Quan s’efectuï un trasllat de local de la mateixa activitat i mateix titular, hauran 

d’abonar el 25 % de la taxa d’obertura del seu mateix epígraf. 
• Els canvis de nom, sense variar la situació ni l’activitat que en ells vingués 

desenvolupant-se, abonaran el 50% de la taxa d’obertura del seu mateix epígraf. 
• Els canvis de nom, el qual, passi a familiars directes, primer grau hauran d’abonar 

un 10 %, i segon grau un 30 % de la taxa d’obertura del seu mateix epígraf. 
• Els canvis de nom de particulars a societats que siguin familiars directes de primer 

grau, tributaran un 10 %, si són de segon grau un 30 % i, la resta un 50% de la 
taxa d’obertura del seu mateix epígraf. 

• En els casos en què es produeixi un canvi de nom de particulars a Societat 
Anònima, per tenir dret a la reducció de la taxa serà necessari la presentació prèvia 



 

130 
 

de l’escriptura de constitució de Societat i, es condicionarà a què els familiars de 
primer grau tinguin una participació de la Societat en un percentatge mínim del 
66%, per la qual cosa, tributaran un 10 % de la taxa que regeixi en el moment de 
l’obertura del local. 

• Les ampliacions de superfície de local superior a un 50% de la superfície inicial de 
l’establiment pagaran el 50% de la taxa d’obertura del seu mateix epígraf. 

• Les ampliacions de superfície de local inferiors o igual a un 50% de la superfície 
inicial de l’establiment pagaran el 25% de la taxa d’obertura del seu mateix 
epígraf. 

• Les reduccions de superfície de local superior a un 50% de la superfície inicial de 
l’establiment pagaran el 50% de la taxa d’obertura del seu mateix epígraf. 

• Les reduccions de superfície de local inferior o igual a un 50% de la superfície 
inicial de l’establiment pagaran el 25% de la taxa d’obertura del seu mateix 
epígraf. 

 
ARTICLE 7.ARTICLE 7.ARTICLE 7.ARTICLE 7.----    Acreditament Acreditament Acreditament Acreditament     
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 

constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada l'activitat  en la 
data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte 
passiu la formula expressament.  

 
2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o 

comprovat prèviament per l’Ajuntament que s’ajusten al marc normatiu a que fa 
referència l’article 2 d’aquesta Ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament 
l’activitat municipal que constitueix el fet imposable.  

 
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 

concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o 
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la 
visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.  

 
Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la 
tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control, 
quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació 
prèvia, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 25 per cent de les que s’assenyalen 
en l’article 6, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament. 

 
ARTICLE 8.ARTICLE 8.ARTICLE 8.ARTICLE 8.----    Règim de declaració i ingrés Règim de declaració i ingrés Règim de declaració i ingrés Règim de declaració i ingrés     
 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, d'acord amb el següent procediment: 

 
a) En presentar-se la instància que iniciï el corresponent procediment, s’expedirà a 

l’interessat, el document d’autoliquidació on hi constarà l’import de la quota a 
ingressar. El pagament de la taxa es realitzarà  a les oficines de la Tresoreria 
Municipal o a les entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a 
col·laboradores, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir del dia hàbil 
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següent al de la presentació de la sol·licitud. S’advertirà que, de no efectuar-se 
l’ingrés, s’arxivarà l’expedient sense més tràmit. 

b) El Servei responsable de la resolució de l’expedient traslladarà al d’Hisenda la 
declaració tributària, amb l’informe tècnic  sobre les dades físiques, jurídiques i 
urbanístiques, dins dels cinc dies hàbils següents al de la presentació de la 
instància. 

c) La Tresoreria General deixarà constància de l’ingrés de la taxa  en els registres 
informàtics de l’expedient, en el mateix moment d’efectuar-se aquest. 

 
2. No es resoldrà la instància sol·licitada sense que consti a l'expedient el pagament previ 

de la taxa acreditada, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament del seu 
pagament. 

 
3. Queden excloses del procediment general d'autoliquidació establert als apartats 3 i 4 

anteriors les instàncies que iniciï el corresponent procediment presentades per les 
Administracions Públiques, els Organismes i Entitats Autònomes, les Empreses Públiques 
i les societats mercantils el capital social de les quals pertanyi exclusivament a 
l'Administració. En aquests supòsits es practicarà la liquidació per ingrés directe un cop 
s'hagi resolt la sol·licitud. 

 
4. En els casos d’instàncies, el titular i objecte de la qual siguin coincidents amb un 

expedient resolt i arxivat dins els sis mesos precedents, per no haver-se efectuat l'ingrés, 
es computarà, als efectes d'establir el període de cobrament, el termini transcorregut 
entre la data de la sol·licitud inicial i la de la seva resolució i arxiu. En conseqüència, 
s'exigiran els recàrrecs que en aplicació de l'article 61.3 de la Llei General Tributària, 
s'haguessin acreditat en la data de resolució de l'expedient inicial. 

 
5. La recaptació de les quotes es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, 

les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així 
com l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 
ARTICLE 13.ARTICLE 13.ARTICLE 13.ARTICLE 13.----    Infraccions i Sancions Infraccions i Sancions Infraccions i Sancions Infraccions i Sancions     
 
La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, 
les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb 
l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

DISPOSICIÓ ADDICIONALDISPOSICIÓ ADDICIONALDISPOSICIÓ ADDICIONALDISPOSICIÓ ADDICIONAL    

 
Els preceptes d’aquesta Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació estatal o autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix 
sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIÓ FINALDISPOSICIÓ FINALDISPOSICIÓ FINALDISPOSICIÓ FINAL    
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La modificació d’aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 
2013, i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMEROORDENANÇA FISCAL NÚMEROORDENANÇA FISCAL NÚMEROORDENANÇA FISCAL NÚMERO    2.1.21. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 2.1.21. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 2.1.21. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 2.1.21. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLARTRANSPORT ESCOLARTRANSPORT ESCOLARTRANSPORT ESCOLAR    

 
ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5    
 

EpígrafEpígrafEpígrafEpígraf    Tarifa/mesTarifa/mesTarifa/mesTarifa/mes    
    4 viatges / dia4 viatges / dia4 viatges / dia4 viatges / dia    2 viatges / dia2 viatges / dia2 viatges / dia2 viatges / dia    

1. Primària   
1.1 Normal 46,30 € 23,15 € 
1.2 Famílies amb dos fills 34,26 € 17,13 € 
1.3 Famílies amb 3 fills o més 23,15 € 11,57 € 
2. Esso   
2.1 Normal 46,30 € 23,15 € 
2.2 Famílies amb dos fills 34,26 € 17,13 € 
2.3 Famílies amb 3 fills o més 23,15 € 11,57 € 
3. Batxiller 83,33 € 41,67 € 

 
ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7    
 
1. El pagament de la taxa es durà a terme en el moment en que es sol·liciti el servei. 
2. Quan la prestació sigui continuada en el temps el subjecte passiu podrà realitzar el 
pagament de la taxa mitjançant domiciliació bancària. 
 
Disposició final Disposició final Disposició final Disposició final     
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents. 
 
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2.1.22. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2.1.22. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2.1.22. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2.1.22. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 
TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    URBÀURBÀURBÀURBÀ    

 
ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4    
    
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
 
EpígrafEpígrafEpígrafEpígraf        
1. Bitllet senzill 1,11€ 
2. Abonaments (10 bitllets)  8,33 € 
 

Tarifa: Carnet anual 

3. Jubilats i invalideses empadronats a 12,50 €  
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Calafell 
 
ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6    
 
El pagament de la taxa es durà a terme en el moment en que es sol·liciti el servei. 
    
Disposició final Disposició final Disposició final Disposició final     
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents. 
    
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.3 REGULADORA DE LA TAXA DE LES ENTRADES ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.3 REGULADORA DE LA TAXA DE LES ENTRADES ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.3 REGULADORA DE LA TAXA DE LES ENTRADES ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.3 REGULADORA DE LA TAXA DE LES ENTRADES 
DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER 
APARCAMAPARCAMAPARCAMAPARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENAENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENAENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENAENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA    
 
Modificar la redacció de l’article que quedarà tal i com  
 
ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3    
    
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que 
té lloc per l’entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini 
públic local i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena, especificat en les tarifes contingudes a l’article 6 
d’aquesta Ordenança. 
 
Incorporar els següents articles 
 
V. Període impositiu i acreditamentV. Període impositiu i acreditamentV. Període impositiu i acreditamentV. Període impositiu i acreditament    
 
ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8    
 
1. La meritació de la taxa es dóna quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial, 
moment que, a tots els efectes, s’entén que coincideix amb el de la concessió de la 
llicència, si aquesta es va sol·licitar. 
 
2. Quan s’hagi produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la meritació de la 
taxa té lloc quan s’inicia aquest aprofitament. 
 
ARTICLE 9 ARTICLE 9 ARTICLE 9 ARTICLE 9     
 
1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu ha de 
coincidir amb el determinat a la llicència municipal. 
 
2. Quan l’aprofitament especial hagi estat autoritzat o prorrogar per diversos exercicis, el 
període impositiu comprèn tot l’any natural, excepte en els casos d’inici o cessament de la 
utilització privativa o de l’aprofitament especial. 
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3. En els casos d’inici de la utilització privativa o de l’aprofitament especial la taxa es 
calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, 
inclòs el del començament de l’aprofitament. 
 
- Renumeració dels article 8 a 14 de la següent manera: 
 
VI. Període impositiu i acreditamentVI. Període impositiu i acreditamentVI. Període impositiu i acreditamentVI. Període impositiu i acreditament    
    
ARTICLE 10ARTICLE 10ARTICLE 10ARTICLE 10    
 
3. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de 

la taxa. 
4. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es 

faci ús del dret a la utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la 
devolució de l’import del dipòsit previ. 

 
ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11    
 
1. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el 

deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa 
que correspongui, estarà obligat al reintegrament del cost total de les despeses 
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import. 

2. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de 
l’Ajuntament. 

3. La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc després que ho sol·liciti la 
persona interessada i un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta 
execució dels treballs de reposició o reparació. Si els treballs es consideraven deficients, 
els efectuarà directament l’Administració i el seu cost anirà a càrrec de la persona 
interessada. Si el cost efectiu de les obres resultés superior a l’import del dipòsit previ o 
a la garantia, s’exigirà el pagament de la diferència. 

4. Si els danys són irreparables, s'indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al 
valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos. 

5. L’Ajuntament podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els 
reintegraments a què es refereix aquest article. 

    
ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12    
 
1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament especial 

del domini públic municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o autorització 
corresponent i formular una declaració, segons model oficial, on constin les dades 
relatives a la utilització o aprofitament del domini públic i els elements i activitats que 
les provoquin. 

2. La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò que 
preveu el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del consell 
Executiu de la Generalitat 336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la 
contractació dels ens locals. Amb caràcter supletori s’aplicarà el “Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales”, aprovat per RD 1372/1986, de 12 de juny. 
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3. Hom no consentirà la realització de la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic si els interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent. 

    
VII.RecaptacióVII.RecaptacióVII.RecaptacióVII.Recaptació    
    
ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13    
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 
 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis 
exercicis. 
 
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol 
detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de 
la declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 
 
3. S’expedirà un document d’autoliquidació a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la 
quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en 
el propi document. 
 
4.El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines de la Tresoreria municipal o a les 
entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 
    
    
ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14    
    
1. L’Ajuntament confeccionarà anualment un padró o matrícula de la taxa pels 

aprofitaments o utilitzacions del domini públic autoritzats o concedits i prorrogats, on 
constarà la relació de subjectes passius, la situació i dades relatives a la utilització o 
aprofitament, tarifes i quantia de la taxa que cal satisfer. 

2. El padró o matrícula serà aprovat per decret de l’alcalde president i exposat al públic, 
per un termini de quinze dies hàbils, prèvia la publicació del corresponent edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, dintre del qual els interessats podran formular les 
al·legacions que considerin adients. 

3. Transcorregut el període d’exposició pública s’iniciarà el període voluntari de 
cobrament, dins el termini que s’assenyali a l’edicte de cobrament que no serà inferior 
a dos mesos. 

 
ARTICLE 15ARTICLE 15ARTICLE 15ARTICLE 15    
    
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com 
l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
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VIII.VIII.VIII.VIII. InspeccióInspeccióInspeccióInspecció    
    
ARTICLE 16ARTICLE 16ARTICLE 16ARTICLE 16    
 
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les 
desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
    
DISPOSICIÓ FINALDISPOSICIÓ FINALDISPOSICIÓ FINALDISPOSICIÓ FINAL    
 
La modificació d’aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 
2013, i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.7 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.7 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.7 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.7 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE 
LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES 
CINEMATOGRÀFICSCINEMATOGRÀFICSCINEMATOGRÀFICSCINEMATOGRÀFICS    
    
ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7    
 
El deute tributari serà el resultat de l’aplicació de les següents tarifes: 
 
Es modifiquen els següents epígrafs: 
 
EpígrafEpígrafEpígrafEpígraf    CONCEPTECONCEPTECONCEPTECONCEPTE    TarifaTarifaTarifaTarifa    
2.1 Tarifa mínima  25,00 € 
2.2  A més, per m2  o fracció  0,50 € 
  d) Carrers de 4ª categoria  45,00 € 

 3.3 

Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin 
espectacles o representacions, fins a 3.000 m2 de superfície , 
per dia  200,00 € 

3.4 

Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin 
espectacles o representacionsde superfície superior a 3.000 m2 

de superfície , per dia 240,00 € 
3.5 Pintors artístics, caricaturistes    
3.5.1 Per instal·lació temporada anual fins a 1,5 m2 200,00 € 
3.5.2 Per instal·lació dia fins a  1,5 m2  10,00 € 

5 
 Venda ambulant per mitjà de repartiment a domicili, en 
vehicle de motor   

5.1 Procedent de l’exterior del municipi, per vehicle i any  150,00 € 
7 7..- Rodatge cinematogràfic, per dia 350,00 € 
 
ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13    
 
2 .La quantia del dipòsit previ es determinarà d’acord amb els costos unitaris de reposició 
següents: 
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Costos unitaris de reposició en correctes condicions del deteriorament del domini públic 
motivat per la realització d’espectacles ambulants, com són els circs, teatres i similars 
(incloent la retirada dels cartells publicitaris col·locats a les parets de les edificacions del 
terme municipal), per hora de treball d’un empleat de neteja ............39,47 euros. 
 
Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de 
l’Ajuntament. 
 
En cas d’autorització d’espectacles ambulants, com circs o teatres, a què fa referència 
l’epígraf 3.3 i 3.4 de les tarifes de l’article 7, la quantia de la garantia serà de MIL EUROS 
(1.000,00 €) per cada llicència o autorització. 
 
    
DISPOSICIÓ DISPOSICIÓ DISPOSICIÓ DISPOSICIÓ FINALFINALFINALFINAL    
 
La modificació d’aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 
2013, i continuarà en vigor mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 
 
10.10.10.10.    PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A 
L'ATORGAMENT D’AJUTS EL'ATORGAMENT D’AJUTS EL'ATORGAMENT D’AJUTS EL'ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR CONÒMICS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR CONÒMICS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR CONÒMICS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANADELS TERRENYS DE NATURALESA URBANADELS TERRENYS DE NATURALESA URBANADELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
Des del Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Calafell s’han redactat 
unes bases específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics. 
 
En concret, l’objecte de la tramitació d’aquestes bases és pal·liar els efectes negatius que, 
a causa de la crisi econòmica, es produeixen com a conseqüència de les transmissions de 
la vivenda habitual efectuades per necessitat extrema i que tenen com a part adquirent a 
una entitat financera.  
 
La normativa aplicable en aquest procediment és la següent:    Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Consta a l’expedient, l’informe de la Secretària accidental. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i les 
abstencions dels membres d’UAM i PSC  proposa al Ple: 
     
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar inicialment les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics 
de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que s’adjunten 
com a annex a la següent proposta. 
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Segon.Segon.Segon.Segon.---- Publicar l'anunci en el BOP de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Casa 
Consistorial i llocs de costum. 
 
TercerTercerTercerTercer....---- Sotmetre aquestes bases a informació pública, pel termini de trenta dies, durant 
el qual es podran presentar al·legacions i suggeriments, que seran resolts pel Ple. Si durant 
aquest termini no se’n presenten, les bases es consideraran aprovades definitivament 
sense necessitat d’un nou acord. 
 
QuartQuartQuartQuart....---- Donar compte del present acord al Departament de Cadastre i d'Intervenció 
 
Sra. López: Aquest és un dels punts que ja s’ha avançat perquè té una relació directa amb 
el tema de les ordenances. Aquest punt té a veure al que és coneix com plusvàlua. La idea 
és pal·liar els efectes negatius, que a causa de la crisi econòmica, es produeixen per la 
transmissió de la vivenda habitual com a conseqüència de situacions extremes. Perquè al 
que li treuen la casa fruit d’una execució pressupostària és perquè la seva situació 
econòmica realment és molt complicada. Nosaltres com que ho entenem, hem volgut 
tenir aquesta deferència amb les persones del nostre municipi que es veuen afectades per 
aquestes situacions. El que volem és que dins d’unes situacions concretes i d’uns requisits 
establerts, es pugui ajudar a les persones i podran tenir un ajut del 95% d’aquesta 
liquidació. És el que volem que quedi regulat. És una línia d’ajut que haurem d’anar 
aprovant cada any. Aquests ajuts estan previstos per les situacions d’execució hipotecària 
judicial, no pels casos de dació en pagament que ja estan regulades per llei. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Té la paraula UAM. 
 
Sr. Parera: Gràcies. Aquí no consta en la carpeta, però aquí es va formar un tribunal, però 
no hi va anar cap representant de l’oposició. Esperarem a veure la resposta de la ponent i 
ja decidirem el vot. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Partit Popular? 
 
Sra. Elvira: Res a dir. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista. 
 
Sr. Ferré: Nosaltres no entrarem massa en aquest punt perquè en principi també esperava 
que ens donessin la culpa per haver regulat les dacions en pagament, ja que avui ens 
donen la culpa de tots. Nosaltres en aquest punt ens abstindrem. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Convergència i Unió? 
 
Sra. López: Per tancar el punt, no entenc el comentari del Grup Socialista perquè aquesta 
mesura es va aprovar per part Madrid i crec que s’ha aprovat no fa gaire. Aquí no estem 
parlant de qui regula què, sinó que estem regulant el que és l’execució hipotecària. En 
relació al tribunal, crec que el senyor Parera fa menció de la composició de la comissió 
qualificadora. Això és normal, la majoria de membres són personal tècnic, ja que tot i que 
la Presidenta sigui la regidora de l’àrea, el pes ha d’estar en el cos tècnic. Normalment mai 
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hi ha més persones. La meva figura és més oficial que de decisió. Igual que amb la 
regidora de Benestar Social. Nosaltres estem molt orgullosos d’aprovar aquest ajut i el del 
proper punt, tal i com ens vam comprometre. Gràcies. 
 
Sr. Parera: Nosaltres li votarem a favor. 
 
Sra. Elvira: Només fer un petit comentari, perquè m’ha sobtat. Nosaltres que som un partit 
de dretes i que tenim tan mala fama amb els ajuts socials, doncs m’ha sobtat que el Grup 
socialista s’absté en una mesura com aquesta, que no és gens política, que és un bé pel 
ciutadà i només fer aquest comentari. Nosaltres votem a favor. 
 
Sr. Ferré: Nosaltres ens abstenim, ja he explicat el perquè i també perquè volem mirar més 
bé les bases per si volem fer aportacions a les bases. 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 14 vots a fvor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels 
membres d’UAM, i 7 abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
PrimePrimePrimePrimer.r.r.r.---- Aprovar inicialment les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics 
de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que s’adjunten 
com a annex a la següent proposta. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Publicar l'anunci en el BOP de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Casa 
Consistorial i llocs de costum. 
 
TercerTercerTercerTercer....---- Sotmetre aquestes bases a informació pública, pel termini de trenta dies, durant 
el qual es podran presentar al·legacions i suggeriments, que seran resolts pel Ple. Si durant 
aquest termini no se’n presenten, les bases es consideraran aprovades definitivament 
sense necessitat d’un nou acord. 
 
QuartQuartQuartQuart....---- Donar compte del present acord al Departament de Cadastre i d'Intervenció 
 
 
11.11.11.11.    PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A 
L'ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT L'ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT L'ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT L'ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT 
ECONÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLESECONÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLESECONÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLESECONÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
 
Des del Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Calafell s’han redactat 
unes bases específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics. 
 
En concret, l’objecte de la tramitació d’aquestes bases és ajudar a les persones en situació 
econòmica més desfavorida que estiguin gravades o bé vinguin obligades al pagament per 
repercussió legal de l’Impost sobre Béns Immobles del municipi de Calafell, així com 
establir les actuacions i procediments necessaris per a la concessió dels esmentats ajuts. 
 
La normativa aplicable en aquest procediment és la següent:    Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el 
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reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
    
Consta a l’expedient, l’informe de la Secretària accidental. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres de 
CIU i les abstencions dels membres d’UAM i PSC, proposa al Ple: 

 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar inicialment les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics a 
persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’impost sobre bens 
immobles, que s’adjunten com a annex a la següent proposta. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Publicar l'anunci en el BOP de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Casa 
Consistorial i llocs de costum. 
 
TercerTercerTercerTercer....---- Sotmetre aquestes bases a informació pública, pel termini de trenta dies, durant 
el qual es podran presentar al·legacions i suggeriments, que seran resolts pel Ple. Si durant 
aquest termini no se’n presenten, les bases es consideraran aprovades definitivament 
sense necessitat d’un nou acord. 
 
QuartQuartQuartQuart....---- Donar compte del present acord al Departament de Cadastre i d'Intervenció. 
 
Sra. López: Per no fer-me pesada en aquest tema, és una línia d’ajut per a les persones 
amb escassa capacitat econòmica i amb una sèrie de requisits. Es tenen en compte les 
persones jubilades i pensionistes, les persones en situació d’atur i amb escassa capacitat 
econòmica. Cal destacar que encara que ens agradaria ampliar l’ajut, hem hagut de posar 
un topall a l’ajut, o un 50% o 250 euros màxim. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: UAM? 
 
Sr. Parera: Gràcies senyor Alcalde. L’any passat nosaltres ja vam presentar aquest punt i no 
es va aprovar. Però deixant de banda això, estem disgustats perquè no tenim informació 
de res. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Partit Popular? 
 
Sra. Elvira: No farem declaracions. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista? 
 
Sr. Ferré: No direm res perquè ja hem dit el que opinàvem en el punt anterior. 
 
Sr. Alcalde: Convergència i Unió? No? Doncs passem a la votació. UAM? 
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Sr. Parera: Votem a favor. 
 
Sra. Elvira: Votem a favor. 
 
Sr. Ferré: Nosaltres ens abstindrem en el mateix sentit que l’anterior. Mirarem de fer 
aportacions, perquè aquestes bases s’han ajuntat en una sola perquè a la comissió 
informativa passaven en dues ajuts diferents. 
 
Sra. Suàrez: Votem a favor 
 
Sra. López: En relació al comentari del Ramon, és cert que a l’ordre del dia de la comissió 
informativa, apareixien dos punts, però durant la comissió es va entregar un sol 
document. No estaven les dues. En un principi es volia fer una pels jubilats i una per les 
persones amb escassa capacitat econòmica, però després es va decidir fer-ho més senzill. 
L’únic document que existeix és el que es va donar a la comissió informativa. 
 
Sr. Ferré: Sí, però durant la comissió també es van modificar els títols, per això ens ho 
volem mirar. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres assistents: 14 
vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM, i 
7 abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 

Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar inicialment les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics a 
persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’impost sobre bens 
immobles, que s’adjunten com a annex a la següent proposta. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Publicar l'anunci en el BOP de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Casa 
Consistorial i llocs de costum. 
 
TercerTercerTercerTercer....---- Sotmetre aquestes bases a informació pública, pel termini de trenta dies, durant 
el qual es podran presentar al·legacions i suggeriments, que seran resolts pel Ple. Si durant 
aquest termini no se’n presenten, les bases es consideraran aprovades definitivament 
sense necessitat d’un nou acord. 
 
QuartQuartQuartQuart....---- Donar compte del present acord al Departament de Cadastre i d'Intervenció. 
 

 
12.12.12.12. PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA DE REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀDE REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀDE REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀDE REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ    
 
Atès que l’empresa Hispano de Fuente en Segures, S.A., concessionària del contracte de 
servei de transport públic urbà, ha presentat escrit en data 9 de març de 2012 (RGE 7346), 
on sol·licita què, havent transcorregut un any des de l'inici del servei i, d'acord amb 
l'establert a la clàusula vuitena del contracte i a la clàusula 3 del Capítol II i annex 2 del 
Plec de clàusules que forma part de l'esmentat contracte, una actualització del cost anual 
del contracte, de 519.598,16 € (sense IVA), acompanyant estudi d’actualització. 
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Vist que ha transcorregut més d’un any des de l'actualització del servei, que va tenir lloc el 
17 de març del 2010  i correspon la revisió del preu fixat al mateix. Aquesta es va fixar en 
478.970,54 € (sense IVA). 
 
En data 1 de març de 2011, HIFE SA. ha presentat una sol·licitud de regularització de 
preus 2010-2011 (RGE 7448), d’acord amb el que es va establir en el contracte en el seu 
dia, de 510.582,59 € (sense IVA). 
 
Segons informe núm. 1536-b/2011-CB dels serveis jurídics, aquesta revisió ha de quedar 
reduïda a 501.736,34 € (sense IVA), import a partir del qual ha d’efectuar-se aquesta 
darrera revisió de preus. 
 
Es va arribar a un acord per part de l’Ajuntament  de Calafell i l’empresa HIFE per no 
aplicar l’increment derivat de la revisió de preus del 2010-2011.  
 
Vist l’informe de l’Àrea de Via Pública on es constata que el servei s’ha prestat de 
conformitat amb el contracte. 
 
Atesa la petició de la concessionària, el cost del servei per l’exercici de 2012 ascendeix a 
519.598,16 € + IVA, sent el diferencial sobre el cost actual abans dit de febrer de 2012 a 
desembre de 2012 de  40.492,19  €. 
 
Vist l’informe que existeix consignació pressupostària. 
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics que manifesta que la proposta presentada s’adiu amb el 
que s’estipulava en el contracte i un altre pel que fa a l’actualització de l’IVA. 
 
Ateses les competències establertes en els articles 21 i 22 de la Llei de bases de règim 
local: 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres de CIU i les 
abstencions dels membres d’UAM i PSC proposa al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    APROVAR APROVAR APROVAR APROVAR la revisió de preus sol·licitada per l’empresa HIFE concessionària del 
contracte de servei de transport públic urbà, qui ha presentat escrits en data 1 de març de 
2011 (RGE 7448) i 9 de març de 2012 (registre 7341). 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    AUTORITZAR I DISPOSAR AUTORITZAR I DISPOSAR AUTORITZAR I DISPOSAR AUTORITZAR I DISPOSAR la quantia sol·licitada   del    contracte    per    
l’import de 520.481,44 dels mesos de febrer fins a desembre de 2012, sent el diferencial a 
pagar per aquest termini de    40.492,19  €.40.492,19  €.40.492,19  €.40.492,19  €. 

 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----Notificar   la   present   resolució   als   interessats,   al Departament de Via 
Pública i Intervenció municipals. 
 
Sra. López: És un tema de caràcter tècnic. En el contracte que es va signar es preveien 
unes actualitzacions de preus. L’any passat vam arribar a un acord per no aplicar els 
increments, però aquest any hem de complir amb la normativa i per això ho passem. 
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Consten a l’expedient els informes tècnics corresponents i tenim la consignació 
pressupostària necessàries per fer front a la despesa 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres assistentes: 14 
vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, i 3 dels membres d’UAM, i 
7 abstencions dels membres del PSC,  acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    APROVAR APROVAR APROVAR APROVAR la revisió de preus sol·licitada per l’empresa HIFE concessionària del 
contracte de servei de transport públic urbà, qui ha presentat escrits en data 1 de març de 
2011 (RGE 7448) i 9 de març de 2012 (registre 7341). 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    AUTORITZAR I DISPOSAR AUTORITZAR I DISPOSAR AUTORITZAR I DISPOSAR AUTORITZAR I DISPOSAR la quantia sol·licitada   del    contracte    per    
l’import de 520.481,44 dels mesos de febrer fins a desembre de 2012, sent el diferencial a 
pagar per aquest termini de    40.492,19  €.40.492,19  €.40.492,19  €.40.492,19  €. 

 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----Notificar   la   present   resolució   als   interessats,   al Departament de Via 
Pública i Intervenció municipals. 
 
    
13.13.13.13.        PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT  REGULADOR DEL FONS PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT  REGULADOR DEL FONS PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT  REGULADOR DEL FONS PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT  REGULADOR DEL FONS 
DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.   (EXPT. 06/2012)DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.   (EXPT. 06/2012)DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.   (EXPT. 06/2012)DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.   (EXPT. 06/2012) 
 
 
Identificació del documentIdentificació del documentIdentificació del documentIdentificació del document    
 
Proposta d’aprovació inicial del Reglament regulador del fons de Productivitat de 
l’Ajuntament de Calafell.    
Expt. 06/2012 
    
Relació de FetsRelació de FetsRelació de FetsRelació de Fets    
 
- Els articles 4.1.a) de la Llei de Bases de Règim Local, i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, atorguen als ens locals, en l’àmbit de les seves competències i en els termes que 
estableix la legislació de règim local, la potestat reglamentària i d’autoorganització. 
 
- Atès que l’article 19 de l’actual Pacte Socioeconòmic del personal funcionari i article 24 
del Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell 
estableixen, referint-se al complement de productivitat, que la determinació dels criteris, 
indicadors, objectius i procediments que serveixin per mesurar el rendiment del personal, als 
efectes de l’aplicació del complement de productivitat, així com en el seu cas, la pèrdua 
d’aquest, s’acordarà mitjançant l’elaboració d’un reglament, acordat per una comissió 
paritària mixta. 

 

- Atès que, en base a l’acordat en negociació col·lectiva, en data 21 de maig de 2012, en 
reunió extraordinària de la Comissió Paritària, es va constituir la Comissió de Productivitat 
per tal de dur a terme les negociacions per l’elaboració d’un Reglament regulador del fons 
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de productivitat de l’Ajuntament de Calafell, i es va presentar l’avantprojecte de les bases 
reguladores que s’han anat treballant per la comissió d’estudi. 

 

- Vist que des de la constitució de l’esmentada Comissió de Productivitat s’han anat 
produint, de forma continuada per a la seva negociació, i encaminades en assolir una acord 
consensuat i equilibrat, que respongui als principis d’objectivitat, transparència, equitat, i 
igualtat dins del marc legal vigent,  reunions de negociació segons consta en actes de dates 
4/06/2012, 18/06/2012, 02/07/2012, 12/07/2012, 30/07/2012, 8/08/2012, i 29/08/2012. 

 

- Atès que l’objecte d’aquest reglament és establir els principis i les normes d’aplicació per a 
la concessió i distribució del complement de productivitat dels/de les empleats/empleades 
públics/públiques de l’Ajuntament de Calafell. 

 

- Atès que les retribucions complementàries dels funcionaris públics estan regulades en 
l'article 22 de l’Estatut Bàsiques de l’Empleat Públic, determinant que les retribucions 
complementàries són les que retribueixen, entre d’altres elements, l’assoliment, el 
rendiment o resultats aconseguits per l’empleat/da. 

 

-  Atès que segons l'article 5 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, el complement de 
productivitat està destinat, precisament, a retribuir l'especial rendiment, l'activitat 
extraordinària i l’interès i iniciativa amb què el funcionari exerceix la seva feina, és a dir, té 
caràcter de incentiu eminentment personal. 

 

- Atès que d’acord amb l’article abans esmentat, correspon al Ple de cada Corporació 
determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l’assignació del complement de 
productivitat, sempre dins dels límits legalment establerts en l’article 7 del citat reglament, 
si bé, és atribució de l’Alcalde l’assignació individual, amb subjecció als criteris que, en el 
seu cas, hagi establert el Ple. 

 

- Atès que el complement de productivitat es concep com un element retributiu motivador, 
encaminat a donar satisfacció i incrementar l’aportació dels empleats i empleades als serveis 
que presta aquesta Corporació, essent els objectius generals per a l’aplicació d’aquest 
reglament: 
 

1. Ajustar a dret i compensar a l’empleat o empleada públic/a, a nivell personal, 
l’especial rendiment, interès, iniciativa, dedicació i excel·lència en què exerceix la 
seva feina, sense lligar el complement al concret lloc de treball. 

2. Incentivar la participació en el procés de millora contínua amb la implicació de 
totes les persones que formen part de l’Ajuntament de Calafell. 

3. Millorar el funcionament de l’organització i augmentar el grau de satisfacció dels 
ciutadans en relació als serveis prestats. 

4. Estimular una major eficiència en la utilització dels recursos públics. 
5. Incentivar la responsabilitat i la millora professional. 
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6. Promoure les pràctiques de gestió orientada als resultats. 
    
- Vist l’informe número 1067/2012, de data 24 d’octubre de 2012, de la Intervenció 
Municipal, que queda unit a l’expedient. 
 
- Vist l’informe número 1228/2012, de la Secretaria General d’aquesta Corporació, que 
queda unit a l’expedient. 
 
- Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 01234/2012, de data 24 
d’octubre, que queda unit a l’expedient. 
    
Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable    
 
- Article 105.a) de la Constitució Espanyola. 
 
–Articles 4.1.a), 22.2.d) , 47, apartats 1 i 3, 49, 56, 65.2, 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de les Bases de Règim Local. 
 
- Articles 51, 52, 62.2, 86 i 127 a 133 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. 
- Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre,de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. 

 

- Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012. 
 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya. 

 

- Articles 8.1.a), 112,  178,  179, 237 i 298, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de règim Local de Catalunya. 
  
- Article 24 de la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
- Article 5, del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les 
retribucions dels funcionaris de l’administració local. 
 
- Article 103 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un 
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública  
 
- Article 172, 173, 175 i DT2, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de Personal al servei dels ens locals. 
- Decret de l’Alcaldia núm.2688/2011, d’1 de juliol, mitjançant el qual es va acordar una 
delegació genèria d’atribucions en matèria de Personal a la Tinent d’Alcalde, Sra. Ma. 
Montserrat López Ureña. 
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La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i les 
abstencions dels membres d’UAM i PSC, proposa al Ple: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer.-Aprovar inicialment el Reglament Regulador del Fons de Productivitat de 
l’Ajuntament de Calafell, segons el text que s’adjunta a aquest acord. 
 
SegonSegonSegonSegon.- Sotmetre a informació pública aquest acord i el text del Reglament regulador del 
fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell, pel termini mínim de trenta dies, a fi 
que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya,  i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. . . . El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia següent de la publicació de l’anunci al BOPT. 
 
TercerTercerTercerTercer.- Donar audiència a la Junta de Personal, Comitè d’Empresa i Seccions Sindicals, a 
l’efecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació d’aquest 
acord i la tramesa d’una còpia del text íntegre del Reglament. 
 
QuartQuartQuartQuart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament regulador del fons de 
Productivitat de l’Ajuntament de Calafell, que ara s’aprova inicialment, s’elevarà a definitiu 
sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació 
íntegre. 
 
CCCCinquèinquèinquèinquè.-Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Secretaria, al departament de 
Recursos Humans,  al Departament d’Intervenció i al Departament de Tresoreria, i, 
tanmateix informar a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, i a les seccions sindicals 
d’aquest Ajuntament, per al seu coneixement i als efectes escaients. 
 
Sra. López: Com a responsable del Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament i 
un cop duta a terme amb la resta de membres del Consistori, dir que s’ha fet una tasca 
molt important i molt satisfactòria en relació a aquest reglament de productivitat, fruit 
d’una petició dels treballadors de Calafell, que volien poder regular el que és el tema de la 
seva productivitat. L’objecte d’aquest reglament és establir els principis i les normes 
d’aplicació per a la concessió i distribució del complement de productivitat dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Calafell. Aquest és l’objecte, que hi hagi una coherència. així 
mateix es determina que les retribucions complementàries són les que retribueixen entre 
d’altres elements  l’assoliment al rendiment o resultats aconseguits per cada treballador. 
És una qüestió individual que també és molt important que es tingui en compte.  Així 
l’element retributiu motivador encaminat a donar satisfacció i incrementar l’aportació dels 
empleats i empleades als serveis que presta aquesta corporació, és un dels objectius 
generals d’aquest reglament, ajustar a dret i compensar l’empleat a nivell personal i 
l’especial rendiment, interès, iniciativa, dedicació i excel·lència  en que exerceix la seva  
feina, sense lligar el complement al concret lloc de treball que això és molt important, 
perquè sempre hi ha hagut aquesta sensació de què hi ha unes persones que tenen dret i 
altres no. Incentivar la participació amb en el procés de millora,  continua  amb la 
implicació de totes les persones que formen part de l’Ajuntament de Calafell, millorar el 
funcionament de l’organització i augmentar el grau de satisfacció dels ciutadans en relació 
amb els serveis prestats. Estimular una major eficiència a la utilització dels recursos públics, 
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incentivar la responsabilitat i la millora professionar i promoure les pràctiques de gestió 
orientada als resultats. Per tant, amb aquest Reglament que es va arribar a un consens 
amb tots els representants d’aquest Ajuntament avui s’inicia el que és l’aprovació inicial 
d’un document fruit d’una bona i entesa negociació en aquest cas de les persones que 
formen part dels diferents sindicats al marge dels sindicats que siguin, per mi el que és 
molt important són les persones que estan darrere i jo com a persona que he estat allà i 
com a membre de l’equip de governar vull expressar aquesta satisfacció d’haver arribat a 
aquesta entesa amb els t reballadors de l’Ajuntament de Calafell 
 
Sr. Parera: Vostè, senyor Alcalde, ja ho ha reiterat vàries vegades  que no li agrada que 
s’allarguin els plens i perquè pugui parlar el públic no parlarem. 
 
Sr.Robert: Bé, en un punt com aquest tan important dels treballadors també nosaltres 
volem aportar alguna cosa.  Nosaltres, malauradament no hem pogut ni participar amb 
aquest reglament i el que es farà aquí és l’aprovació inicial.  Quan l’estudiem a fons ja 
farem les aportacions que creguem oportunes i sinó el deixarem com està.  Ara bé, aquí sí 
que voldria dir una cosa i si se’n recorda vostè ha tingut regidors que han estat en aquesta 
taula que han participat en processos de negociació amb els empleats.  Hola, s’han arribat 
a acords favorables, tant per l’equip de govern on vostè hi era amb els treballadors de la 
casa, que al final han patit sentències negatives al respecte.  La llei ara diu que s’ha de fer 
un comparatiu de masses salarials entre dos exercicis i que una no pot sobrepassar la de 
l’exercici anterior. Com que estem parlant de compromisos adquirits per l’Ajuntament 
d’un exercici i no del pressupost inicial, si a la massa salarial de l’exercici anterior es té en 
compte el fons de modernització que es va canalitzar durant l’exercici i aquest fons de 
modernització ha patit sentències en contra, jo només vull fer la reflexió de què a mi em 
sembla bé que l’Estat hagi retallat la paga de Nadal a tots els funcionaris i aquí s’intenti 
compensar com sigui els funcionaris que s’ho mereixin a mb la productivitat, jo això ho 
trobo bé, perquè treballo en una empresa privada.  Ara bé, si el tema d’aquestes 
obligacions reconegudes, quan vostès presentin això a Treball ho relacionen i diuen que 
no s’havien d’haver tingut en compte perquè no s’hauria d’haver liquidat, potser fa que la 
massa salarial de l’exercici anterior baixi i la d’aquest exercici la superi i també 
incompliríem amb una normativa actual.  Només volia fer aquesta reflexió i demanaré al 
meu grup que ens abstinguem perquè no hem pogut parlar del Reglament i perquè hi ha 
aquest tema que no s’ha comentat amb profunditat en la comissió informativa. 
 
Sra.Suàrez:  Aquest punt és com aquí es diu un Reglament regulador del fons de 
productivitat de l’ajuntament.  Sembla que tots ens som conscients que això forma part 
del que es diu negociació col·lectiva que es negocia entre dues parts: una, la que 
representa l’Administració que té el poder de decisió i per tant, en aquest cas, el 
departament de recursos humans al capdavant de tot, com sempre s’ha anat fent al llarg 
dels anys, i per l’altra banda el que representen els treballadors, escollits per votació pels 
propis treballadors. El fet que vostès no formin part de la negociació col·lectiva és normal i 
habitual i per això es porta a comissió informativa, perquè vostès s’ho puguin mirar i 
puguin fer les aportacions que creguin convenients i saben que en el torn de paraules de 
qualsevol tipus de comissió informativa, es podia haver parlat àmpliament d’aquest tema, i 
no els ha interessat treure l’excusa i ho fan ara, però la negociació col3ldctiva sempre s’ha 
fet així i la norma ho contempla.  La voluntat és arribar a un acord que reguli la 
productivitat, no només la que es cobra mensual sinó anual  i que aquesta sigui un reflex 
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d’uns objectius posats i que saben vostès que en el reglament s’especifiquen i que es 
puguin assolir.  És a dir, motivar el personal de l’Ajuntament perquè pugui fer grups de 
millora, formació i altres perquè això reverteixi en l’eficiència i el servei que es dóna a la 
ciutadania.  La voluntat d’arribar a un acord aquí està. Compleix la norma, per tant, 
aquest acord compleix la norma segons els informes a nivell tècnic i econòmic que tenim i 
que ens diuen que la massa salarial no superaria en cap cas si tothom cobrés el cent per 
cent i per tant, arribés a tots els objectius, no s’arribaria a superar  la massa salarial.  Si hi 
hagués algun problema, doncs, amb la predisposició de voler solucionar-ho, tornaríem a 
fer-ho. En el seu moment ens vam trobar damunt la taula que el fons de modernització no 
era correcte i ho vam arreglar.  És així com hem anat fent tots els equips de govern que 
hem estat al capdavant d’aquest municipi.  Ens hem trobat un problema, ens hem 
assegut, hem intentat negociar, arribar a un acord i hem tirat endavant.  
 
Sr. Ferré: només aclarir que en la comissió informativa ens van donar els papers allà,  vull 
dir, no podem pretendre que llegim la documentació en aquell moment i que puguem fer 
aportacions. Nosaltres com a grup també ens reunim per tractar els temes del Ple i 
sorgeixen dubtes o alertes que ja estem dient avui i que, evidentment, nosaltres tenim les 
nostres reserves i més venint del precedent que venim. Per  tant, nosaltres com que no hi 
hem participat a fons i no hem tingut la documentació fins divendres passat que no vam 
poguer llegir no podem dir que estem en condicions de poder fer aportacions en la 
mateixa comissió i per això ho fem avui. 
 
Sra.Suàrez: el que he dit és que vostès sabien que estàvem en negociacions, per tant, ja fa 
temps que ho saben i se’ls ha informat en comissió informativa.  Evidentment no els dic 
que facin les aportacions en aquesta última comissió, però el que sí he comentat és que 
les negociacions s’han dut a terme i que qualsevol pregunta que han fet se’ls ha respost i 
al mateix temps és que volia reforçar que qualsevol tipus en negociació col·lectiva, no ha 
tingut mai en compte tota la representació del consistori. 
 
Sra.López: jo insisteixo, i parlo com a membre de l’equip de govern, que ens sentim molt 
satisfets en el fet de poder haver arribat a un acord. Calia una regulació de la 
productivitat, perquè a la fi era el més lògic, i perquè no només està regulant una 
productivitat anual amb uns punts específics, sinó també la general que és la que cada 
treballador cobra de forma mensual.  I per no tenir problemes, perquè el que ens va 
causar problemes aquesta paga de modernització fou per una manca del 
desenvolupament del reglmanet que tocava, perquè hagués vestit millor l’expedient. Al 
marge d’això, que ja va quedar tancat a finals de l’any passat, jo he dit que nosaltres hem 
fet les consultes oportunes, s’han mirat totes les opcions en el sentit que nosaltres no 
volem incomplir res, perquè la intenció de l’ajuntament de Calafell no és incomplir la 
norma, i per tant, el que es fa és agafar la norma, les notes, comprovar a què es refereix i 
comprovar com ho podem assumir dins del nostre pressupost.  Jo el que puc dir és que no 
hi ha increment de la massa retributiva amb la data que ells donen que és el 31 de 
desembre de 2011.  Per tant, si mires els informes, que potser és ben cert, us vam donar 
la documentació divendres, hi ha 2 informes tant de la directora de recursos humans com 
de la secretària que és la fedetària pública, que és qui té el control i el que ha d’aplicar i 
donar compliment a la norma, on són favorables.  Jo crec que és una aposta molt bona, 
crec que hi ha una satisfacció col·lectiva. Crec que amb el que estan patint totes les 
Administracions públiques, crec que és un gran pas donar suport i estar al costat dels 
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nostres treballadors, perquè en fi, molts de nosaltres també hem estat funcionaris i és 
veure que l’equip de govern està al costat i estem aquí. Per tant, aquest reglament no 
només són intencions sinó una realitat. Creiem amb el projecte, no només nosaltres sinó 
els representants sindicals que l’han votat perquè això es va aprovar en una assemblea i 
per tant, crec que  aquesta aprovació inicial serà definitiva i que els treballadors estaran 
satisfets de poder complir amb tots els objectius fixats, perquè entre d’altres, ells han fet 
les aportacions de què volen d’una Administració, perquè no hem d’oblidar que una 
Administració Pública està formada per persones que fan que això tiri endavant i  perquè 
la ciutadania tingui aquest bon tracte i que les coses surtin. En nom de l’equip de govern 
he de felicitar i felicito a les persones que formen part de la negociació, a tots els membres 
i que tirarem endavant aquest projecte i ja és una realitat. 
 
Sr. Ferré: nosaltres com hem dit ens abstindrem perquè no hem participat de la 
negociació col·lectiva. Entenem que sempre ha estat així, però ens abstenim per aquesta 
reserva dels precedents que tenim. 
 
 
 
El Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta del nombre legal dels membres, 14 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM, i 7 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer.-Aprovar inicialment el Reglament Regulador del Fons de Productivitat de 
l’Ajuntament de Calafell, segons el text que s’adjunta a aquest acord. 
 
SegonSegonSegonSegon.- Sotmetre a informació pública aquest acord i el text del Reglament regulador del 
fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell, pel termini mínim de trenta dies, a fi 
que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya,  i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. . . . El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia següent de la publicació de l’anunci al BOPT. 
 
TercerTercerTercerTercer.- Donar audiència a la Junta de Personal, Comitè d’Empresa i Seccions Sindicals, a 
l’efecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació d’aquest 
acord i la tramesa d’una còpia del text íntegre del Reglament. 
 
QuartQuartQuartQuart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament regulador del fons de 
Productivitat de l’Ajuntament de Calafell, que ara s’aprova inicialment, s’elevarà a definitiu 
sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació 
íntegre. 
 
CinquèCinquèCinquèCinquè.-Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Secretaria, al departament de 
Recursos Humans,  al Departament d’Intervenció i al Departament de Tresoreria, i, 
tanmateix informar a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, i a les seccions sindicals 
d’aquest Ajuntament, per al seu coneixement i als efectes escaients. 
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14. 14. 14. 14. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ANNEX III APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ANNEX III APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ANNEX III APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ANNEX III ----CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA 
POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL ----    DEL PACTE SOCIOECONÒMIC DEL PERSONAL FUNCIONARI AL DEL PACTE SOCIOECONÒMIC DEL PERSONAL FUNCIONARI AL DEL PACTE SOCIOECONÒMIC DEL PERSONAL FUNCIONARI AL DEL PACTE SOCIOECONÒMIC DEL PERSONAL FUNCIONARI AL 
SERVEI D’AQUEST AJUNTSERVEI D’AQUEST AJUNTSERVEI D’AQUEST AJUNTSERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT. AMENT. AMENT. AMENT.     
    
 
Relació de FetsRelació de FetsRelació de FetsRelació de Fets    

 

- Vista l’acta de la constitució de la Mesa de negociació del nou Pacte 
Socioeconòmic del Personal funcionari  al servei d’aquesta Corporació per als anys 
2010-2012, de data 23 de febrer de 2010. 
 
-Vista l’acta de constitució conjunta de la Mesa de negociació del nou conveni del 
personal laboral i del Pacte Socioeconòmic del Personal funcionari  al servei 
d’aquesta Corporació per als anys 2010-2012, igualment de data 23 de febrer de 
2010. 
 
-Així mateix, en data 9 de desembre de 2010, es va signar l’acta de conclusió de les 
negociacions respecte les condicions de treball del personal funcionari i conveni 
col·lectiu del personal laboral que presta els seus serveis a l’Ajuntament de Calafell, 
durant els anys 2010-2012. 
 
 -A raó d’aquesta conclusió favorable, aquesta Corporació Municipal, en sessió de 
data 29 de desembre de 2010, mitjançant acord plenari, va aprovar el contingut 
dels Pactes Socioeconòmics del personal funcionari, el qual es composa de 40 
articles, 2  disposicions addicionals, 3 disposicions transitòries,  i Annexos 1 i 2, fins 
el termini del 31 de desembre de 2012, el qual es va publicar al BOP de la província 
de Tarragona número 78, de data 4 d’abril de 2011. 

 

-Atès que en l’esmentat Pacte hi consta una DISPOSICIO TRANSITORIA 3a., que fa 
referència a les condicions específiques de la Policia Local, i on es diu: “S’acorda prorrogar 
els efectes de l’actual annex de la policia local fins a l’aprovació del nou annex”. 
 
- Atès que en data 30 de novembre de 2011 es va constituir la Mesa Sectorial de Policia 
Local per tal de dur a terme la negociació de l’annex de la Policia Local dels Pactes 
Socioeconòmics, d’acord amb el que disposa la disposició transitòria tercera de l’actual 
pacte socioeconòmic del personal funcionari d’aquesta Corporació.  
 
- Vist que en data 23 de maig de 2012 s’emet informe per part del Cap de la Policia Local 
de Calafell en el qual posa de manifest la necessitat de reestructuració dels serveis de la 
Policia Local d’aquest municipi proposant un canvi en el quadrant per tal de millorar els 
serveis policials envers la ciutadania i per una més eficient gestió de la pròpia organització, 
per tal de fer-la més flexible i racional. 
 
- Atès que en data 12 de juny de 2012 s’inicia la proposta de negociació de l’annex de les 
condicions econòmiques específiques de la Policia Local, havent reunions periòdiques per 
a la seva negociació, encaminades a assolir un acord equilibrat, dins del marc legal vigent, 
segons consta en actes de dates 25/06/2012, 09/07/2012, 23/07/2012, 31/07/2012, 
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10/08/2012, 27/08/2012, 03/09/2012, 05/09/2012, 03/10/2012, 17/10/2012, que 
acompanyen a l’expedient, i que han finalitzat en reunió de la Mesa General de 
negociació de data 24/10/2012, on s’ha aconseguit consensuar la seva aprovació i 
negociació per unanimitat de totes les parts. 
 
Contingut de la proposta presentadaContingut de la proposta presentadaContingut de la proposta presentadaContingut de la proposta presentada    

 

-La proposta presentada per a la seva aprovació al Ple de l’Ajuntament de Calafell fa 
referència a un document annex, dins del vigent Pacte Socio-econòmic del personal 
funcionari, aprovat per la Corporació Municipal, en sessió de data 29 de desembre de 
2010, i que es refereix exclusivament a les condicions especifiques de la Policia Local, en 
atenció al que disposa la Disposició Transitòria 3a., de l’actual Pacte, on es va acordar  
prorrogar els efectes de l’anterior annex de la policia local fins a la negociació i  aprovació 
del nou annex. 
 
-Per tant, donat que la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell és un Cos de seguretat les 
funcions del qual són les determinades a la Constitució i a la resta de l’ordenació jurídica, 
aquest acord d’Annex que es presenta, és d’aplicació al personal funcionari adscrit al Cos 
de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell. 
 
-El contingut dels acords aprovats per la Mesa de negociació per proposta de la Mesa 
Sectorial de la Policia Local, segons consta en acta de data  24 d’octubre de 2012, 
determinen la redacció d’un nou Annex III a l’actual Pacte socioeconòmic, amb vigència 
pròpia determinada. 
 
- La modificació significativa respecte del text anteriorment aprovat radica en l’adequació 
dels sistema organitzatiu de la Policia Local, amb un canvi substantiu de quadrant i 
adequació de conceptes retributius. 
 
-Es fa constar igualment que, en la Disposició Transitòria primera d’aquest Annex, 
s’estableix que durant el primer semestre de l’any 2013, es durà a terme el 
desenvolupament reglamentari de la segona activitat d’acord amb el que estableix la 
norma legislativa vigent en aquesta matèria.  
 
- Per aquells altres aspectes que no quedin reflectits dins d’aquest acord o Annex 
s’aplicaran les condicions establertes en el pacte general del personal funcionari d’aquesta 
Corporació, o normativa d’aplicació. 
 
Informes Informes Informes Informes     

 
- Vist l’informe de la Intervenció Municipal, núm.1068/2012, de data 24 d’octubre, que 
s’uneix a l’expedient. 
 
- Vist l’informe de la Secretaria General d’aquesta Corporació,  núm. 1229/2012 de data 
24 d’octubre, que s’uneix a l’expedient. 
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-Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 01233/2012-CG, de data 24 
d’octubre, que queda unit a l’expedient. 
 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret: 
 
- L'article 33, 34, 36,3, 37 i 38.6, i 39,4 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 
 
- Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals. 
 
- Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública. 
 
- Llei 16/1991, de 10 de juliol de les Policies Locals. 
 
-Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció 
i mobilitat de les policies locals. 
 
- Article 22 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local,  concordant amb 
l’article 52, del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre les atribucions del Ple. 
 
- Decret de l’Alcaldia núm.2688/2011, d’1 de juliol, mitjançant el qual es va acordar una 
delegació genèrica d’atribucions en matèria de Personal a la Tinent d’Alcalde, Sra. Ma. 
Montserrat López Ureña. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable de CIU, i les abstencions 
d’UAM i PSC, proposa al Ple: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.----    Aprovar l’annex III -Condicions específiques de la Policia Local- de l’actual Pacte  
Socioeconòmic del personal funcionari al servei d’aquest Ajuntament. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Trametre l’esmentat Annex III -Condicions específiques de la Policia Local- de 
l’actual Pacte  Socioeconòmic del personal funcionari al servei d’aquest Ajuntament, a 
l'Oficina Pública del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per la seva 
inscripció a Registre i posterior publicació. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Notificar aquest acord a la Secretaria General, a la Intervenció i Tresoreria 
Municipal, al departament de Recursos Humans, i informar a la Junta de Personal, i a les 
seccions  sindicals, pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 
Sra. López: com és conegut en aquesta casa vam iniciar dues negociacions, és ben cert 
que els ciutadans no n’han de tenir de coneixement, perquè fins que no es tanquen 
nosaltres no les hem de fer públiques.  I en aquest cas juntament amb el reglament de la 
productivitat també es va inicar un altra que era la sectorial de policia.  Es va crear un grup 
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on formaven part diferents policies i en aquest cas, s’ha hagut que negociar el que va 
quedar sobre la taula quan es va aprovar el pacte socio-econòmic que era relatiu a tots els 
treballadors de la casa, i aquest annex va quedar sobre la taula.  L’objecte d’aquesta 
negociació ha vingut donada perquè per part de l’Administració el que necessitàvem era 
una gestió més efeicient del servei, perquè hi havia una sèrie de mancances que 
ocasionava perjudici al servei de la ciutadania.   Nosaltres per responsabilitat hem cregut 
oportú i per la petició en aquest cas del cos de la policia i a proposta del cap s’han dut a 
terme aquestes negociacions.  En què consisteix això?  Doncs, en redistribuir els serveis per 
donar una millor cobertura, perquè és ben cert  que hi havia peticions veïnals de què no 
quedava cobert el servei amb el tema de les nits i s’havia de cobrir d’una altra manera.  
Amb aquest acord es garanteix una major presència  de manera uniforme durant els tres 
torns i períodes estivals de la presència policial al carrer.  També s’ha de dir que es 
garanteix ja , cosa que no s’havia fet, és garantir un mínim de 10 efectius al carrer i per 
tant, el resum de tot això és una millora dels serveis policials envers a la ciutadania, degut 
al nou model organitzatiu adaptat a les noves necessitats i les demandes de la població.  El 
que vull que quedi clar sobretot és que és un annex molt treballat, que s’ha parlat molt, 
que ha sortit al carrer amb moltes apreciacions que no eren les correctes per manca 
d’informació, que aquesta informació ha sortit del propi Ajuntament en aquest cas, de les 
persones que negociaven, perquè sinó és absurd, perquè fins i tot això no s’ha donat 
informació a tota la seccions sindicals fins l’últim moment, i realment el que ens ha donat 
la raó és que és un bon model i que s’ha aprovat per majoria i que les persones  que han 
volgut desvirtuar en aquest sentit aquest annex, en un moment donat se’ls ha pogut dir 
que s’equivocaven i s’ha demostrat que és el més important.  S’ha demostrat que tot el 
que deien no era cert i això ho dic per algun comentari que he sentit en backoffice que 
realment hi ha una explicació darrere de tot i no és benbé el que s’escolta fora del carrer, 
sinó que hem d’estar orgullosos que tindrem un nou model d’organització policial que 
revertirà directament a la ciutadania perquè hi haurà més presència i millor servei, perquè 
hem cobert unes necessitats que hi havia. Gràcies. 
 
Sr. Parera: Sí, per avançar anirem una mica rectes i poques explicacions, perquè el que sí 
que trobem estrany i no trobem correcte i crec que hi sou a temps de solventar-ho, 
perquè alquns queden amb inferioritat, o més baixos que els altres.  Ho veiem tot bé, però 
no veiem que hi hagi persones que hagin de ser discriminades. 
Sr. Robert: bé, tornem a tocar un punt que afecta un col·lectiu del personal de la casa. He 
quedat sorprés, perquè sembla, pel que diu el regidor d’UAM que hi haurà part del 
col·lectiu que quedarà en inferioritat de condicions davant dels altres.  Llavors si vostès 
tenien clar com s’aplicaven els criteris d’igualtat, si és cert el que ha dit el regidor, sembla 
que aquí no s’aplica que vostès ho han dit i si no és cert li aclareixen.  El que sí que voldria 
aportar és el següent: tot aquest expedient es basa en una hipòtesi i això és perillós, 
perquè no es basa en una realitat. Es diu que amb aquest quadrant nou que s’ampliarà la 
participació en hores normals, s’ampliarà la dotació de policies al carrer.  Com que hi 
haurà més policies al carrer hi haurà menys hores extres i fins aquí ho podem entendre.  El 
que passa és que es diu que les hores extrs per l’exercici 2013 no superaran els cinquanta 
mil euros i llavors, aquest expedient diu que sio això es compleix pot ser que aquí no 
s’incompleixi cap Llei, però és una hipòtesi.  Jo em pregunto, vostès han tingut en compte 
que hi pot haver una part de l’any que hi hagi baixes a la policia i es necessitin cobrir per 
policies?  Això requerirà hores.  Aquest punt per mi grinyola en el sentit que no sé 
exactamehnt què pot passar si no es compleix la hipòtesi i malauradament o per 
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necessitats  s’haurien de fer hores a la policia.  Si es fan hores, s’incrementa la massa 
salarial i potser incorrerem en una infracció. Per tant, grinyola i ningú ens explicar res, 
perquè si que hi ha informes tècnics tant pel departament de recursos humans, com del 
departament dels serveis econòmics, que també queda reflectit que és una hipòtesi 
econòmica que no estan recolzats per un informe del cap de la policia local que es 
comprometi que a l’any 2013 no hi haurà hores extres, perquè segurament el cap de 
recursos humans no coneix tan bé el cos de la policia, ni l’interventor municipal ni el 
secretari ni els regidors que estem aquí. Però el cap de la policia sí que coneix el seu cos.  
Sap el que és aquest famós quadrant del Q5 i sap els problemes que podt tenir quan 
sembla que aquest quadrant s’havia aplicat en d’altres èpoques i s’havien necessitat hores 
extres.  Per tant, crec que aquí se’ns hauria d’aclarir què diu el cap de la policia al 
respecte. Crec que fora bo que hi hagués un compromís del cap de la policia on digués 
fermament que no es superarà aquesta dotació pressupostària en hores extres, perquè 
sinó podrem incórrer en un incompliment de la normativa.  Igual que l’altre punt, i 
nosaltres aquí ho fem com aportació o d’advertiment de coses que poden passar, més que 
aquest i no l’altre que està basat amb l’hipòtesi que l’ajuntament no necessiti que el seu 
cos policial no realitzi hores extres. Crec que és bona aquesta aportació i si hi hagués 
l’informe de la policia, que no el vaig saber veure, voldria que es constés o es mirés si 
realment hi ha un compromís ferm del cos de policia conforme que no hi haurà hores 
extres que superin aquesta dotació inicial al pressupost de 2013. Gràcies. 
 
Sra.López: en relació amb els dubtes que estan sorgint en aquest plenari, deixar clar que sí 
que hi ha un informe del cap de la policia, que està a l’expedient, del perquè sol·licita 
aquest canvi organitzatiu. Per tant, al marge de què no parli exactament d’un punt en 
concret, sí que hi ha una motivació del perquè sol·licita i quins avantatges suposaran 
aquest canvi organitzatiu dins del cos policial.  Per tant, si vostè vol ho pot mirar dins de 
l’expedient.  És ben cert, que potser no li hem donat l’informe, tampoc vostè l’ha 
sol·licitat. Jo vaig arribar a l’acord de què passaria sempre els informes d’Intervenció i 
Secretaria, cosa que vostès anteriorment no m’ho feien i crec que era necessari  per tenir 
la documentació per poder treballar-la i no haver d’anar al darrere demanan-la, i en 
aquest cas no vam pensar en aquest informe policial, però crec que queda explicat.  Sobre 
els dubtes de com quedarà cobert el servei, jo el que li puc dir és que la majoria d’hores 
extres que havia de fer aquest cos de policia entre d’altres era per cobrir el servei ordinari 
però perquè hi haguessin policies de baixa, sinó simplement perquè el quadrant que havia 
era tant deficitari que acumulava un excés de persones en uns dies concrets de la setmana 
que feia que la resta s’hagués de cobrir en hores extres, perquè no hi havia prous efectius.  
O sigui era un problema de quadrant.  Per tant, al implementar i a l’aplicar aaquest nou 
sistema que té un nom específic i que dins del món de la policia, de la seguretat, tothom 
ho coneix, es va creure que donava com un mínim de 10 persones i podia garantir el 
servei que l’Ajuntament pot donar i el que ens demanen els ciutadans.  També un altre 
punt a destacar, i això és una altra realitat és que una sèrie d’hores extres anaven 
vinculades als drets que tenen alguns treballadors per tenir hores sindicals, que això també 
s’ha reduït, perquè han passat de 40 a 20.  Aquest factor també influeix, però no l’hem 
tingut en compte a l’hora de fer el càlcul en les hores extres, perquè pot ser un factor que 
influeixi o no. O sigui, s’han agafat les hores extres també que es necessitaven per cobrir 
els serveis ordinaris degut a un problema de quadrant.  Sobre les diferències que comenta, 
aquí no hi ha cap persona que se l’hagi perjudicat.  O sigui, el que queda clar és que dins 
del nou model estableix unes unitats i una sèrie de torns i una sèrie de complments que 
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això ha existit sempre.  Anteriorment també hi havia algun tipus de regulació, on hi havia 
uns complements on alguns els tenien i d’altres no.  Hi ha un grup de persones, que per 
això suposo que també bé,  perquè han anat a parlar amb vostè, que li han dit que a ells li 
han dit que els han donat un tracte diferent.  Nosaltres els mantenim, perquè aquest 
servei que donen l’han de continuar donant.  Ells tenen una sèrie de funcions que les 
continuaran donant i no entren dins del complement aquest de les vint-i-quatre hores.  I 
aquest sector en concret que està dins de la unitat de reforç , dins de l’annex, ja queda 
establerta una disposició addicional, on queda constància una de les seves reivindicacions 
on, segons ells, perquè jo no hi era, on ells diuen que fa més de vint anys que estan 
demanant la regulació de la segona activitat.  I dins d’aquest annex queda el compromís 
que durant el primer semestre de 2013, se’ls regularà per fi, segons ells, perquè a més ho 
posen en dubte, la segona activitat.  En cap moment se’ls ha discriminat ni se’ls ha tret ni 
un cèntim i continuen tenint els mateixos horaris, i el servei que prestaven sense cap 
modificació de condicions. Per tant, des del meu punt de vista, i a nivell també quan es fa 
una valoració, continuen estant exactament igual i no se’ls ha creat cap tipus de perjudici.  
Crec que amb això he respost al senyor Parera.  I sobre el plantejament que vosaltres feu 
de les hores extres, reafirmo que la majoria venien motivades per poder donar servei i per 
cobrir el servei ordinari que aquest queda amb aquest nou quadrant, modificat i cobert. 
Que una persona es posi malalta sempre existeix i per tant, això també està contemplat.  I 
sí que és ben cert que hi ha un número d’hores extres que són les que sempre s’han 
posat, o sigui que realment és el que contempla els serveis extraordinaris que 
l’Ajuntament ha de donar, com són les cavalcades de Reis, el Carnaval, tot aixo està dins 
d’aquestes gratificacions que se’ls dóna, per tant, està tot bé, tot està mirat i fins i tot si 
mireu amb concreció els informes d’intervenció donen els números i no hi ha problemes a 
nivell econòmic, que aquest és el dubte que sorgeix per part del grup del PSC, de si es 
compleix o no.  Gràcies. 
 
Sr.Parera: Si, un pare té estudiants més uns que els altres, però quan ha de fer el 
repartiment l’ha de fer per tots igual  i estic molt conforme que s’hagi fet i s’hagi arreglat 
això, però el que no veiem bé és que hi hagi diferències.  I vostè senyora ponent encara 
que s’esforci , primer s’ha parlat aquí del cap de policia, que sap elq ue ha de fer i les 
hores que ha d’anar , però em fa l’efecte que vostè en aquest cas està discriminant a un 
sector.  Res més que això.  
 
Sr. Robert: jo l’únic que dic és que el punt es basa en una hipòtesi i jo el que no voldria és 
que no es complís, perquè si no es compleix tindrem un problema.  Pensem que això és un 
annex del conveni i això anirà a Treball.  Suposo que tindran constància d’això  i jo no se 
que podria passar si s’incomplís això i quines repercussions tindria per l’Ajuntament i pels 
treballadors. 
 
Sra. López: En aquest sentit jo puc entendre el neguit del ponent del partit socialista, pèrò 
clar, el tema de les organitzacions de les persones  de qualsevol empresa privada sempre 
es basen en hipòtesi .  Una persona té un servei, l’ha d’aplicar i hi ha uns objectius que 
s’han de complir.  O sigui, no hi ha res que es pugui dir que es complirà al cent per cent , 
perquè parlem de persones, de serveis i  seria anar a fer divagacions d’aquell que es creu 
que és el món perfecte  o no.   Per tant, tot el que té a veure amb el món laboral sempre 
es basa en hipòtesis, tant a nivell privat com  públic, perquè depens de què unes persones 
facin una sèrie d’actuacions i tu creus que ho faran, per tant sempre entra dins del lloc de 
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la crdibilitat i en funció d’això fem un programa.  Puc entendre el seu neguit, però no em 
puc basar que totes les meves actuacions i totes les coses que passen sempre hi ha una 
hipòtesi, una motivació, un acord, sempre hi ha el que no es pugui fer, el que no es pugui 
donar compliment, però en aquest cas jo hi crec en aquest projecte, se n’ha parlat, s’ha 
treballat, s’han fet números, s,ha mirat a nivell jurídic, o sigui que això no és un document 
que va sortir un dia del matí al vespre i vam dir de fer un reglament.  Aquí hi ha moltes 
hores de negociació, moltes hores a nivell tècnic i aquí hi ha una feina a feta que no 
només s’ha comprovat a través de l’Administració sinó també dels sindicats. Jo no vull que 
l’important d’aquest punt sigui que hi hagi un neguit o una preocupació, sinó tot el 
contrari, la policia ha votat  a favor, els membres del sindicat de la policia han votat a 
favor, els sindicats en general han estat d’acord amb aquest acord.  O sigui, tota la 
corporació han votat per unanimitat  a favor d’aquest projecte. En aquest cas els membres 
que representen els sindicats tots han estat d’acord amb votar   per unanimitat aquest 
acord  i per part de la corporació també.  O sigui, que jo insisteixo que estem contents, 
que hi ha una bona sensació, que creiem en aquest projecte i que estem convençuts de 
qùè això tirarà endavant i que el dia 1 de gener es dura`a terme i que serà una realitat.  I la 
gent, i el municiipi i la ciutadania podrà sentir aquesta presència policial i aquesta 
mancança que s’ha estat reivindicant quedarà coberta perquè hi haurà més efectius i no hi 
haurà tampoc que destinar més euros en aquest sentit, en hores extraordinàries per un 
problema de quadrant. 
 
Sr. Ferré: Nosaltres ens abstindrem perquè l’experiència del Q5 l’hem tinguda quan hi 
havia el senyor Triadó d’Alcalde i sabem també que necessitava hores extres, i no només 
per fer els Reis i el Carnestoltes, que són coses que cada any passen i per tant, són coses 
habituals que ja s’haurien de preveure, sinó perquè també l’experiència ho demostrava 
que en moments puntuals també feien falta aquestes hores extres.  Jo dubto de què amb 
cinquanta mil euros d’hores extres es pugui passar tot un any, però si vostè em garanteix 
que això ho farà complir i que realment la quantitat que es gastarà serà aquesta, doncs, 
evidentment que nosaltres ens haurem de creure que aquest conveni funcionarà.  Com 
que això ho veurem caminant, doncs, veurem com funciona l’acord que avui han arribat, 
perquè això és una negociació que han tingut vostès i per tant, ho veurem amb el temps.  
Avui dia ens haurem de creure aquesta hipòtesi, per tant, nosaltres ens abstindrem i 
veurem a veure què passa a partir d’ara. 
 
Sra. López: En relació amb les ultimes paraules del portaveu socialista cal dir que el futur 
sempre és sempres hipòtesi i l’única certesa que hi ha  és el present i si ens hem de basar 
sempre amb aquestes coses tindrem un problema perquè mai avançarem.  Jo crec en 
aquest projecte, i un grup molt ampli de l’equip de govern, els sindicats, per tant, els 
donem un vot de confiança de què això sortirà bé, perquè aquesta ha estat sempre la 
intenció. Per tant, votem a favor. 
 
Sr. Olivella:  ja sé que no toca, però m’agradaria felicitar la gent que ha intervingut.  No 
toca, perquè realment és la tasca que ens toca fer a tots, però penso que sempre que hi 
ha aquestes negociacions  és un treball que és complicat i que costa molt posicionar-se i 
posar-se a favor uns dels altres i uns han de cedir i els altres moltes vegades han de 
compartir una cosa en comú i arribar a acords.  I això és difícil, i per això senyor Parera, ja 
l’hem escoltat, però jo tinc entès que les negociacions que s’han fet  han estat en aquesta 
línia d’arribar a un consens i un acord majoritari, no evidentment tothom hi estarà al cent 
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per cent d’acord, sinó que sempre hi ha col·lectius que es consideren que no hi són a dins, 
però crec que se’ls ha donat l’oportunitat.  Això si que li puc assegurar que se li ha donat 
la oportunitat a tothom que es pugui integrar dins d’aquest nou pacte socioeconòmic del 
personal funcioinari al servei de l’Ajuntament.  Jo voldria felicitar els sindicats. A la 
regidora de Recursos humans i a tots els regidors i regidores que l’han acompanyada 
durant aquest període que ha estat prou llarg, complicat i amb moltes hores que s’han 
dedicat a més a més per arribar a aquests acords.  No sabem, com bé s’ha dit per part 
d’algun polític de la taula, que pot ser que ens equivoquem o no, però crec que si no es 
milloren o s’intenten millorar les coses no sabràs mai si  t’equivoques. El que sí que està 
clar és que la regidora, jo sí que confio en ella i amb el regidort de seguretat, confio en  
què s’ha fet tot el possible perquè durant un període  molt llarg, la policia donés un canvi, 
hi hagués una implicació i que s’adaptessin als nous temps que estem patint tos i que 
reduïssin al màxim les hores extres i això s’ha aconseguit ja, jo crec que s’ha aconseguit ja. 
Per altra banda, sabeu que som un municipi turístic amb cent vint mil habitants en algunes 
puntes altes, molts cops seixanta mil i sabeu que és complicat una policia com la nostra en 
un municipi com el nostre, degut al que ens cau a sobre amb el que hem anat parlant 
amb el top manta i amb tota la seguretat ciutadana que cal estar pendent d’ella. Jo torno 
a agrair a tots els sindicats i a tota la gent que hi ha participat i també agraeixo a tots els 
treballadors de l’Ajuntament i concretament la policia local per la tasca bona que intenten 
fer cada dia per millorar aquest Ajuntament.  Jo crec que hem de confiar-hi, hem d’estar-
hi, va ser un compromís de millorar els serveis policials envers la ciutadania i aquest és el 
nostre objectiu.  Per tant, gràcies a tots. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal dels membres, 14 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM, i 7 
abstencions dels membres del PSC, acorda. 
 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.----    Aprovar l’annex III -Condicions específiques de la Policia Local- de l’actual Pacte  
Socioeconòmic del personal funcionari al servei d’aquest Ajuntament. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Trametre l’esmentat Annex III -Condicions específiques de la Policia Local- de 
l’actual Pacte Socioeconòmic del personal funcionari al servei d’aquest Ajuntament, a 
l'Oficina Pública del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per la seva 
inscripció a Registre i posterior publicació. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Notificar aquest acord a la Secretaria General, a la Intervenció i Tresoreria 
Municipal, al departament de Recursos Humans, i informar a la Junta de Personal, i a les 
seccions  sindicals, pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 

 
ANNEX III POLICIA LOCAL 

 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL 
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ARTICLE 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
 
1. La Policia Local de l’Ajuntament de Calafell és un Cos de seguretat les funcions del 

qual són les determinades a la Constitució i a la resta de l’ordenació jurídica. 

 

2. Aquest acord és d’aplicació al personal funcionari adscrit al Cos de la Policia Local de 
l’Ajuntament de Calafell. 

 

3. Tots els aspectes que no quedin reflectits dins d’aquest acord s’aplicaran segons el 
pacte general del personal funcionari d’aquesta Corporació, o normativa d’aplicació. 

 
 
ARTICLE 2. JORNADA LABORAL 
 
 
1. La jornada laboral dels membres de la Policia Local serà la mateixa en còmput anual 

que la resta dels empleats públics de la pròpia Corporació, sens perjudici del propi 
règim horari que, per l’especificitat del servei que presta, s’hagi d’establir. 

 

2. Aquesta jornada podrà ser ampliada pen casos de força major i emergència, er 
necessitats excepcionals del servei plenament justificat, aamb la corresponent 
retribució, com a serveis extraordinaris, en la forma establerta en la legislació vigent en 
matèria de funció pública. 

 

3.En casos d’emergència i de força major tot el personal estarà obligat a la prestació de 
servei permanent fins que cessin els motius d’emergència o força major. 

 

 

 
ARTICLE 3. HORARI LABORAL 
 
 

1. El servei de la Policia Local es prestarà les 24 hores del dia durant tots els dies de l’any 
de forma ininterrompuda. A tal efecte, s’establiran els torns escaients amb aquesta 
finalitat, destinant a cada torn el personal necessari per tal de poder cobrir les 
necessitats del servei. 

 

2. La distribució de la jornada es realitzarà mitjançant els quadrants de servei que 
consten en aquest annex en les unitats especificades i que, d’acord amb les 
necessitats del municipi, el Cap de la Policia Local, sota la direcció de l’Alcaldia, 
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confeccionarà anualment de la forma que estimi més oportuna per a garantir el servei 
amb eficiència i eficàcia. 
 

3. Anualment el Cap de la Policia Local elaborarà els quadrants oportuns, d’acord amb 
els que s’especifica en el següent article, quen en aquest annex, de manera que el 
personal pugui preveure els seus torns i organitzar la seva necessitat de disponibilitat. 
En aquests quadrants quedaran diferenciats els dies de vacances i els dies de descans.  

 

4. Les regularitzacions de jornada que s’escaiguin, per adaptació del quadrant a l’any de 
treball al total de la jornada de treball anual a efectuar, es realitzaran dins de l’any 
natural de forma que: 

 

a) , Ssi la diferència entre la jornada a realitzar aquesta jornada i les 
efectivament treballades per quadrant, en cas de ser aquestes darreres en 
quantia superior, fins les 24 hores de diferència es compensaran 
s’efectuaran en jornades de 8 hores, i la resta, amb jornades a partir de 
mitja hora. 4 hores. Aquesta compensació d’hores es durà an a terme dins 
dels dies que, en el quadrant, constin com a dies de treball.  

 

b) Si En cas que la diferència entre la jornada de treball anual a efectuar i les 
efectivament treballades per quadrant sigui en aquestes darreres en 
quantia inferior, la recuperació fins arribar al total de la jornada anual 
s’efectuarà de forma que, fins a 24 hores es contrarestaran amb jornades 
de 8 hores de dilluns a dijous vendres no festius en qualsevol dels torns, i 
divendres en torns de matí o tarda, no torn de nit, i sense que aquests dies 
de recuperació siguin obligats a realitzar-los en temps de descans 
precedent a dies de vacances. La i la resta d’hores, si s’escau, es recuperen, 
, a opció de l’empleat/da, entre fer una prolongació de la jornada ordinària 
de ½ hora, llevat del torn de nit, a iniciar entre el primer i segon trimestre 
de l’any, segons determini la Corporació, i essent rotatiu, en el seu cas, 
cada any entre el personal que opti per aquesta recuperació; o en jornades 
de dies sencers on els/les empleats/empleades proposaran quin és el 
trimestre preferent a realitzar-los. La recuperació d’aquestes hores en 
jornades senceres es durà a terme en els dies que en el quadrant constin 
com a dies de descans. Qualsevol d’aquestes dues opcions (recuperació en 
½ hora o en dies sencers) ha de ser traslladada al Cap de la Policia Local 
juntament amb la proposta de vacances anual, per tal d’adequar el 
quadrant,  una hora continua a la jornada ordinària, o entre fer jornades a 
partir de 4 hores. La recuperació d’aquestes hores es durà a terme en els 
dies que en el quadrant constin com a dies de descans, i es proposaran pel 
Cap de la Policia Local atenent a les necessitats del servei, informant als/a 
les interessats/interessades en un termini suficient d’antelació. En cas de 
discrepància es reunirà la Mesa Sectorial de Policia per tal d’emetre 
informe al respecte i elevar-lo a l’Alcaldia. 
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4., es duran a terme en el mateix any natural en curs, de dilluns a divendres no festius, i 
divendres en torns de matí o tarda, no torn de nit. Es proposarà pel Cap de la Policia 
Local atenent a les necessitats del servei als interessats en un termini suficient 
d’antelació. En cas de discrepància es reunirà la Mesa Sectorial de Policia per tal 
d’emetre informe al respecte i elevar-lo a l’Alcaldia. 
 

5. S’acorda que el sistema de treball per al personal adscrit al Cos de la Policia Local 
sigui negociat amb els representants dels empleats.  

 
 

ARTICLE 4. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
 

1. La Policia Local de Calafell es constitueix en un Cos únic sota la superior autoritat i 
dependència directa de l’Alcalde. 
 

2. S’acorda que la La Policia Local estarà formada funcionalment i bàsicament per 
aquests grups de treball:  

 
a) Unitat d’Incidències: La seva funció principal és donar cobertura a les necessitats de 

seguretat ciutadana en el municipi de Calafell, englobant totes les funcions que, com 
a funcionaris de la Policia Local, han de realitzar d’acord amb la normativa vigent. 
Vinculada al quadrant que s’estableix, establert, amb horari continuat de servei de 24 
hores al dia tots els dies de l’any. Per tant serà necessària la seva rotació en tres torns: 
matí, tarda i nit, i torn de cap de setmana.  

  
Torn matí: el que es realitza de 06:00 a 14:00 hores 
Torn tarda: el que es realitza de 14:00 a 22:00 hores 
Torn nit: el que es realitza de 22:00 a 06:00 hores 
Torn cap de setmana: torns de 12 hores en dissabte i 12 hores en diumenge, de 06:00 
a 18:00 hores i de 18:00 a 06:00 hores. 
 
 
Quadrant unitat d’incidències: 
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

T T T T T F F N N N N N B B F F F F F F F M M M M M A A F F F F F F F  
 
F: dies de descans 
M: 
M: jornada de treball en horari de torn de matí 
T: jornada de treball en horari de tarda 
N: jornada de treball en horari de nit  
A: jornada de treball en horari de 06:00 a 18:00 hores 
B: jornada de treball en horari de 18:00 a 06:00 hores 

Dc Dj Dv Ds Dm Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm 
T T T F F M M M M M A A F F F F F F F N N N N N B B F F F F F F F 
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POSAR!!!!!! 
 

b) Unitat Especialitzada de Trànsit: La seva funció principal serà l’ordenació, la regulació, 
el control del trànsit, i les denúncies de les seves infraccions, dins del seu àmbit 
competencial, així com la instrucció dels atestats per accidents de circulació, sens 
perjudici de totes les funcions que, com a funcionaris de la Policia Local, han de 
realitzar d’acord amb la normativa vigent. Cobrirà el servei les 24 hores del dia tot 
l’any, amb el mateix quadrant que la unitat d’incidències. 
 

c) Unitat Especialitzada d’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC): La seva funció principal 
serà la instrucció de diligències penals, recepció de denúncies, tramitació d’expedients 
en matèria de policia administrativa, i cobertura a la sala de coordinació operativa, 
sens perjudici de totes les funcions que, com a funcionaris de la Policia Local, han de 
realitzar d’acord amb la normativa vigent. Cobrirà el servei les 24 hores del dia tot 
l’any, amb el mateix quadrant que la unitat d’incidències. 
 

d) Unitat de reforç: La seva funció principal és atendre la gestió administrativa interna i 
externa del Cos, reforçar els diferents serveis en funció de les necessitats en matèria de 
policia del municipi, així com tasques de policia de proximitat, sens perjudici de totes 
les funcions que, com a funcionaris de la Policia Local, han de realitzar d’acord amb la 
normativa vigent. L’adscripció a aquesta unitat comporta un servei subjecte a diferent 
tracte organitzatiu i del qual en resulten uns serveis amb un quadrant específic 
diferenciat respecte a la resta de les unitats de la Policia Local.  

 
d)Li serà d’aplicació un quadrant específic, diferent a la resta d’unitats, amb sistema de 

treball de dilluns a divendres i una distribució horària de matí o tarda i que tot seguit 
s’estableix. 

 
Quadrant: 
 
 
 
 
 
 
POSAR!!!!!! 
 

 
 
 

 
 
3. Com a norma general, les unitats especialitzades de Trànsit i OAC es cobriran amb 

adscripcions voluntàries, mitjançant selecció interna de la Policia que tindran una 
permanència mínima de 2 anys continuats, amb l’obligació de realitzar el curs 
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corresponent. En cas de no cobrir les vacants generades, aquestes es cobriran de 
forma obligatòria per ordre del Cap de la Policia Local. En aquest darrer cas, 
l’obligatorietat de la persona assignada serà de 6 mesos. ’un any. Transcorregut 
aquest termini, i en cas de no existir personal voluntari per la seva adscripció, 
s’assignarà de forma obligatòria rotatòria a un altre efectiu. 

 
4. No obstant el que disposa el segon paràgraf d’aquest article, l’organització de les 

diferents unitats, o d’altres que es puguin crear, estarà a càrrec del Cap del Cos de 
la Policia Local sota la superior autoritat de l’Alcaldia. Dins , qui, dins dde  les  
seves facultats d’autoorganització de la Corporació, i en ordre a les necessitats dels 
serveis a realitzar i de l’atenció a la demanda ciutadana, es podrà modificar el 
sistema i horari de treball, . En aquests casos, caldrà prèvia consulta i negociació 
informació amb els als representants del personal.s empleats/des. 

 
5. El personal adscrit al Cos de la Policia Local podrà permutar entre ells, dintre d’una 

mateixa unitat, els torns de servei, sempre que es garanteixi el personal mínim. En 
aquests casos, caldrà prèvia comunicació al Cap de la Policia Local, qui ho 
autoritzarà o denegarà atenent als criteris generals de coordinació del servei. En 
cas de denegació, caldrà justificació motivada de la negativa. La sol·licitud de 
permuta caldrà que es realitzi amb una antelació mínima de 5 dies hàbils, llevat de 
casos excepcionals que serà comunicada amb antelació suficient. Caldrà resposta 
expressa d’autorització, per part de Prefectura, la qual s’haurà de trametre a 
l’interessat en un termini màxim de 4 dies. En cas contrari, s’entendrà 
estimadadenegada. A l’hora de realitzar les permutes es tindrà en compte que no 
es podran fer serveis de més de 12 hores continuades. 

 
6. El personal funcionari interí d’estiu se li aplicarà el sistema i horari de treball que, 

en atenció a les necessitats del servei, sigui necessari, el qual es fixarà per part de 
la Prefectura de la Policia, informant-se als interessats. 
 

ARTICLE 5. VACANCES I ASSUMPTES PROPIS 
 
 
1.Les vacances dels funcionaris de la Policia Local seran les mateixes que les previstes als 

pactes vigents en cada moment per a la resta de empleats de l‘Ajuntament de 
Calafell. 
 

1. El personal adscrit al Cos de la Policia Local que realitzi torns de treball amb rotació 
de 24 hores gaudirà d’un total de 176 hores de vacances. Com a màxim es podran 
gaudir, per persona, de 4 dies de vacances (48 hores) de vacances en cap de 
setmana de jornades de 12 hores de treball a l’any. La resta d’hores es gaudiran en 
jornades de dilluns a divendres. 

 
2. La sol·licitud de les vacances davant la Prefectura de la Policia Local es realitzarà 

abans del dia 30 de novembre, per tal d’aprovar-les l’1 de gener de l‘any següent. 
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3. El gaudiment de les vacances serà fins el dia 7 de gener de l’any següent.La 
realització de les vacances seran dins de l’any natural. El gaudiment de les vacances 
serà dins de l’any natural. i fins l’última setmana sencera de l’any. 
 

4. En previsió de que Calafell és un municipi turístic, durant la segona primera 
quinzena de juliol i fins la tercera setmana d’agost, només dos agents efectius i un 
caporal per torn de treball podran coincidir en temps de vacances, i sempre que, 
com a mínim, resti un agent adscrit a la unitat de trànsit, un agent adscrit a la unitat 
d’OAC i un caporal., i un caporal, en els casos en què hi hagi un mínim de dos per 
torn, romanguin en el torn de treball. 

 
5. Fora del període establert en l’anterior paràgraf, es podrà gaudir de vacances un 

màxim de tres agents i un caporal efectius per torn de treball, i sempre que, com a 
mínim, resti un agent adscrit a la unitat de trànsit, un agent adscrit a la unitat 
d’OAC i un caporal. , i un caporal, en els casos en què hi hagi un mínim de dos per 
torn, romanguin en el torn de treball. 

 
6. El personal adscrit a la unitat de reforç hauran de realitzar les vacances de forma 

que sempre quedi un mínim de dues persones en cada torn de matí i tarda. 
 
7. Una vegada establertes les vacances al quadrant de treball, el membres del cos de la 

Policia, podran sol·licitar la seva permuta, dintre de la mateixa escala i unitat de 
treball, sempre que es garanteixi el personal mínim establert anteriorment, o la 
variació del període vacacional sol·licitat amb la corresponent justificació. En aquests 
casos, caldrà prèvia comunicació al Cap de la Policia Local, qui ho autoritzarà o 
denegarà atenent als criteris generals de coordinació del servei. En cas de 
denegació, caldrà justificació motivada de la negativa. La sol·licitud de permuta o 
variació del gaudiment de vacances  caldrà que es realitzi amb una antelació mínima 
de 10 dies hàbils. Caldrà resposta expressa d’autorització, per part de Prefectura, la 
qual s’haurà de trametre a l’interessat en un termini màxim de 4 dies. En cas 
contrari, s’entendrà estimadadenegada. Aquestes permutes o variacions del període 
de vacances  estaran condicionades a l’assistència efectiva de cada empleat al seu 
torn de treball, llevat de causes de força major imprevista.  

 
7.  

 
8. Els dies d’assumptes propis establerts en la normativa de la Funció Pública no 

queden inclosos en el quadrant que s’estableixi, havent de sol·licitar-los amb una 
antelació mínima de 5 dies hàbils a Prefectura de Policia, llevat de causes 
imprevistes justificades.  

 
9. Quan es pugui preveure que els mínims de servei no estaran coberts, serà 

l’Administració qui adoptarà les mesures adients per garantir-los amb funcionaris de 
reforç que prestaran serveis extraordinaris respectant les categories. Es consideraran 
previsibles aquelles situacions de les que es tingui coneixement amb un termini de 
24 hores d’antelació. A efectes dels mínims els permisos per assumptes propis tots 
els permisos podran ser suspesos de forma degudament motivada, a excepció 
d’aquells que es considerin urgents. 
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ARTICLE 6.-  PROMOCIÓ INTERNA 
 
Es fomentarà la promoció interna d’acord amb el regirà per tot allò que disposa la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals, i el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel 
qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.  
 
 
 
 
 
 
ARTICLE  7.- PERSONAL INTERÍ  
 
 
1. És personal interí les persones que, en virtut de nomenament de l’alcalde o el regidor 

delegat, presten serveis amb caràcter transitori i ocupen llocs de treball reservats a 
funcionaris de carrera, perquè estan vacants o perquè estan proveïts per personal en 
alguna situació administrativa amb dret a la reserva. 
 

2. En la selecció d’aquest personal es respectarà els principis d‘igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat. 

 
3. El nomenament del personal interí tan sols es podrà realitzar per causa urgent de 

necessitat, degudament justificada. 
 

4. El personal interí tindrà els drets i deures que li corresponen segons la llei. 
 

5. Al personal interí se li respectarà, en el compliment del seu horari i atenent a les 
necessitats del servei, la conciliació de la vida laboral i familiar. 

 
6. El personal interí d’estiu, en el seu cas, no té dret a percebre les retribucions 

complementàries establertes a l’article 17 d’aquest annex. 
 
 
ARTICLE 8.- SERVEIS EXTRAORDINARIS 
 
 
1. Els serveis extraordinaris són, en principi, de naturalesa voluntària per al personal 

adscrit al Cos de la Policia Local. No obstant això, i per raons de si per necessitats del 
servei o motivacions de seguretat pública imprevisibles es requerís personal i no es 
cobrís de forma voluntària, el Cap de la Policia Local podrà obligar a la seva 
realització, motivant i justificant el servei.  
 

2.1. En tot cas, quan es realitzin serveis extraordinaris, caldrà que el Cap de la Policia 
Local, amb el vistiplau del Regidor de l’Àrea, motivi la seva petició, amb emissió d’un 
informe al respecte. 
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3.2. Mensualment, i juntament amb l’informe abans esmentat, es trametrà al 

departament de Recursos Humans relació individualitzada de cada empleat/da que ha 
realitzat serveis extraordinaris detallant el motiu de cada servei. El document ha 
d’anar anirà signat per la persona interessada, i caporal o sergent responsable del 
servei. Aquesta relació es lliurarà a mes vençut de la prestació dels serveis 
extraordinaris, abonant-se mensualment. 
 

4.3. En els casos que el personal gaudeixi de vacances, assumptes propis o hores 
sindicals, la realització de serveis extraordinaris, llevat de casos excepcionals, hauran 
de ser efectuades per personal que no tingui la coincidència en la concessió d’aquests 
permisos. 

 
4. La realització de serveis extraordinaris es farà de forma rotativa dins de les mateixes 

unitats, de forma preferent. No obstant això, el Cap de la Policia podrà determinar en 
casos concrets, segons el servei a efectuar, el personal que les hagi de realitzar.  

 
 

4.5. Els serveis extraordinaris es retribuiran segons el següent barem: 
 

CATEGORIA DIÜRN 
ORDINARI 

NOCTURN 
ORDINARI 

DIÜRN  
VIGÍLIA  O FESTIU 

NOCTURN 
VIGÍLIA O FESTIU 

GRUP C2 19,95 € 22,80 € 25,65 € 28,50 € 
GRUP C1 19,95 € 22,80 € 25,65 € 28,50 € 
 

 

- HORA DIURNA ORDINÀRIA: Són aquelles hores que es realitzen entre les 06:00 i 
les 22:00 hores, així com les prolongacions del torn, sempre que excedeixin de 30 
minuts, i no siguin dies festius o vigília de festiu.  
 

S’entén per dia festiu qualsevol de les festes nacionals, autonòmiques o locals 
aprovades anualment per a la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

 
- HORA NOCTURNA ORDINÀRIA: Són aquelles hores que es realitzen entre les 22:00 

i les 06:00 hores, així com les prolongacions del torn nocturn sempre que excedeixi 
de 30 minuts, que no siguin dies festius o vigília de festiu.  
 

- HORA DIURNA VIGÍLIA O FESTIU: Són aquelles hores que es realitzen entre les 
06:00 i les 22:00 hores, així com les prolongacions del torn, sempre que excedeixin 
de 30 minuts, i siguin dies festius o vigília de festiu. Els dissabtes i diumenges són 
considerats dies festius. 
 

- HORA NOCTURNA VIGÍLIA O FESTIU: Són aquelles hores que es realitzen entre les 
22:00 i les 06:00 hores, així com les prolongacions del torn nocturn sempre que 
excedeixi de 30 minuts, que siguin dies festius o vigília de festiu. També tindran 
aquesta consideració les hores realitzades a partir de les 22:00 hores del divendres 
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i fins a les 06:00 hores del dilluns. la nit de diumenge cap a dilluns.Els dissabtes i 
diumenges són considerats dies festius. 

 

6.La perllongació es prolongacions de la jornada, amb motiu de la finalització d‘un servei 
o restabliment del relleu, no seran considerades serveis extraordinaris atès que es 
tracta d’una continuïtat del servei ordinari i desenvolupat en la corresponent jornada,. 
No obstant això, a partir dels 30 minuts de la finalització del servei ordinari, el temps 
realitzat d’excés e més es considerarà a tots els efectes com a hora sencera 
extraordinària treballada. hores extraordinàries.En el cas que el retard acumulat sigui 
superior a 2 hores al mes o, més de 4 dies al mes amb fraccions de 30 minuts o més, 
l’excés a partir d’aquests límits es computaran com a serveis extraordinaris.    

6.6.6.6.     
  
7. El personal que presti serveis efectius el torn de nit de la nit de Cap d’Any (31 de 

desembre) i la nit de Nadal (24 de desembre) tindrà una gratificació per un import de 
60 € bruts per cada nit treballada. 

  
 
 
 
 
 

ARTICLE 9.- REVISIONS MÈDIQUES I PSICOLÒGIQUES 

 
 
1. El personal subjecte a aquest annex serà sotmès al reconeixement mèdic, amb 

caràcter voluntari, un cop a l’any. Els resultats d'aquestes revisions es remetran al/la 
empleat/da i estaran sotmesos al secret professional i a la confidencialitat. 
 

2. Les revisions psicològiques i mèdiques corresponents al col·lectiu de la Policia Local es 
realitzaran d’acord al que preveu el Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’armament de les policies locals, cada dos anys, i també quan el Cap 
de la Policia Local ho sol·liciti motivadament.  

 
3. En cas que un/a empleat/da, a petició pròpia pel resultat d’una actuació, es vegi 

implicat/da davant d’una possible infecció o estigui exposat/da a un possible contagi 
directe o indirecte, l’Ajuntament garanteix immediatament els mitjans necessaris 
externs, bé mitjançant la mútua d’accidents de treball o bé per altres recursos 
sanitaris, per a la realització de proves necessàries, del tractament i del seguiment, de 
forma efectiva. 

 
 
ARTICLE 10.- UNIFORMES 
 
 

1. La Corporació dotarà al personal amb l’uniforme adequat per desenvolupar les 
seves funcions dins del Cos de la Policia Local. 
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2. L‘uniforme estarà subjecte a la millor idoneïtat del lloc de treball, tenint en compte 

les condicions de seguretat que el lloc de treball requereixi. 
 

3. La roba d’estiu s’entregarà el mes de maig i la d’hivern, en el mes d’octubre de 
cada any. 
 

4. El Comitè de Seguretat i Salut Laboral, o en el seu defecte un/a delegat/da de 
prevenció, tindrà coneixement i participarà en els possibles canvis d’uniforme i 
tindrà veu en la decisió final. 
 

5. Els/les aspirants a membres de Policia Local que es trobin com alumnes en 
pràctiques rebran així mateix l’uniforme i equip corresponent. Els/les aspirants que 
no aconsegueixin superar el curs o la fase de pràctiques estan obligats a la 
devolució de la roba i equip rebut. El mateix per al personal interí. 
 

6. L’uniforme és d’ús obligatori per a tots els membres del Cos durant la prestació del 
servei, llevat de les excepcions previstes, estant prohibida la utilització incompleta 
del mateix. 

 
7. L’esmentat personal no està obligat a portar l’uniforme en anar a incorporar-se al 

servei o després de conclòs el mateix. L’Ajuntament està obligat a proporcionar al 
personal un vestuari adequat. 
 

8. Fóra de l’horari de servei o dels actes que es derivin de les seves funcions està 
prohibit l’ús de l’uniforme, llevat d’aquells casos que autoritzi l’Alcaldia. 
 

9. Aquells membres del Cos que per raó dels serveis a exercir es trobin autoritzats a 
prestar aquests de paisà, vestiran de forma correcta i adequada a la missió que 
realitzin, havent d’identificar-se amb el carnet professional i placa emblema. 
 

 
ARTICLE  11.-  DISTINCIONS I CONDECORACIONS 
 

1. D’acord amb el que preveu l’article 45 de la Llei de policies locals de Catalunya, 
s’acorda fer un reglament intern de distincions i condecoracions com a 
reconeixements de les tasques pròpies de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell. 
 

2. Les distincions, les felicitacions i les recompenses han de constar en l'expedient 
personal del funcionari i poden ésser valorades com a mèrit en els concursos de 
provisió de llocs de treball.  
 

3. Es crearà una Comissió per a l’elaboració d’aquest Reglament, el qual s’elevarà al Ple 
per la seva aprovació, si s’escau. 

 
4. Les felicitacions seran atorgades per l’Alcalde i Regidoria de l’Àrea, a proposta del 

Cap del Cos, en atenció al reconeixement especial en els serveis prestats. 
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ARTICLE  12 .- SEGONA ACTIVITAT 
 
 

1. La segona activitat és una situació administrativa especial dels funcionaris/de les 
funcionàries de la Policia Local que té per objecte fonamental garantir una 
adequada aptitud psicofísica mentre romanguin en actiu, assegurant l’eficàcia del 
servei. 
 

2. D’acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de Policies Locals de 
Catalunya, l’Ajuntament de Calafell, en el marc d’aquest pacte, elaborarà 
conjuntament amb la Junta de Personal,  un reglament regulador de la segona 
activitat. 

 
 

ARTICLE 13.  ASSISTÈNCIA ALS JUTJATS 

 
 

1. Donat el deure inexcusable d’assistència al Jutjat a requeriment judicial, es 
determinen unes indemnitzacions per assistència, per motiu de les actuacions 
judicials realitzades amb motiu del càrrec de funcionari de Policia Local. 
 

2. Les compareixences a jutjats i assistències a judici, fora de l’horari de servei, 
convenientment justificades i autoritzadesinformades al  pel Cap de la Policia 
Local, s‘indemnitzaran a raó de la següent escala: 

 
 
AL JUTJAT DE PAU CALAFELL    30  EUROS 
AL JUTJAT DEL VENDRELL    60  EUROS 
AL JUTJAT PENAL/MENORS TARRAGONA   100   EUROS 
A LES AUDIÈNCIES PROVINCIALS(*)                  200   EUROS   

 
3. Qualsevol compareixença a Jutjats i assistències a judicis fora de la demarcació de 

Tarragona o Barcelona donen dret a indemnització com si es tractés d’una 
audiència i a una indemnització per a allotjament, manutenció i desplaçament, si 
s’escau, que es farà efectiva a l’empleat/da abans de l’assistència, prèvia sol·licitud 
de l‘interessat/da i posterior justificació. 
 

4. En cas de qualsevol dubte en l‘aplicació del paràgraf anterior, es reunirà amb 
caràcter urgent els representants dels empleats i de la Corporació, els quals hauran 
de resoldre abans del fet les qüestions plantejades. 

 
5. Quan els desplaçaments es realitzin amb vehicle particular, les indemnitzacions per 

raó de l’assistència a judicis, pel que fa a l’abonament de les despeses de 
quilometratge, es comptabilitzaran des de l‘oficina de la Policia Local de Calafell, 
essent la distància establerta a aquests efectes el següents: 
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• 15 km per assistència al municipi de El Vendrell 
• 80 km per assistència a la ciutat de Tarragona 
• 140 km per assistència a la ciutat de Barcelona.  
• Altres municipis es determinaran en cada moment.  

 
6. Independentment de les indemnitzacions per assistència i, en el seu cas, 

quilometratge, s’abonaran en concepte de dietes les següents quanties, que 
exclouen la percepció de cobrament de qualsevol altra dieta. 
 

• 5 € per assistència al municipi de El Vendrell 
• 15 € per assistència a la ciutat de Tarragona 
• 30 € per assistència a la ciutat de Barcelona 
• Altres municipis es determinaran en cada moment.  
,  

 
 

7. El personal que treballi en torn de nit el dia anterior al judici, tindrà dret a finalitzar 
dues hores abans si es tracta de l‘assistència al Jutjat del Vendrell, i quatre hores 
abans si es tracta de l‘assistència a Tarragona o Barcelona, la qual cosa no donarà 
dret a percebre la indemnització per assistència prevista en aquest article, sense 
perjudici del còmput de les hores de crèdit expressades a efectes de la percepció 
del complement de nocturnitat.  
 

8. Si es tractés d’una assistència als jutjats de l’Audiència o altres fora de Tarragona o 
Barcelona, el treballador que estigui de servei la nit anterior tindrà dret a absentar-
se del lloc de treball, prèvia informació al Cap de la Policia Local, amb dret a les 
indemnitzacions pactades en aquest article. 
 

9. Aquestes indemnitzacions per assistències a judicis seran reconegudes únicament 
al personal en servei actiu al Cos de la Policia Local de Calafell en el moment 
d’assistència al del judici. En el cas que l’assistència al Jutjat respongui per la 
condició de personal adscrit a un altre Cos de la Policial diferent al de Calafell, es 
reconeixerà sempre que estigui en actiu, en el moment del judici, a la Policia Local 
de Calafell, i prèvia presentació d’un certificat on consti que no li ha estat abonat 
per aquest concepte en una altra Corporació.   
 

 
ARTICLE 14. PRÀCTIQUES DE TIR 
 
 

1. Tots  els  membres  de  les  policies locals, excepte  aquells  que  tinguin  l'arma  
retirada, hauran de realitzar  obligatòriament, i com a mínim dues vegades l'any, 
exercicis  de  perfeccionament  en  tir  policíac  sota  la  supervisió  de personal 
'instructors degudament qualificats. 

 
2. Les pràctiques de tir tindran caràcter d’assistència obligada, dins de l’horari de 

servei, per a tots aquells posseïdors d’armes. En cas que es realitzin fóra de l’horari 
de servei es gratificaran amb una quantia fixa de 8075 €. . 

Con formato: Numeración y viñetas
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ARTICLE 15. TREBALLS DE CATEGORIA SUPERIOR 

 

 

En cas d’absències de caporals del cos de la Policia Local, que per raons del servei no 
puguin ser cobertes pels superiors en l’estructura organitzativa, s’habilitarà a l’agent que 
determini el Cap de la Policia local, de major antiguitat en aquella unitat de servei, per fer 
les funcions de caporal en aquest interval d’absència. La realització d’aquest treball de 
categoria superior serà gratificat amb la diferència del complement de destí i complement 
específic que percebi la persona que ho realitza amb el d’un caporal, pels dies en què 
l’agent assumeixi les funcions d’aquest, tot això previ informe del cap de la Policia Local 
que justifiqui aquestes absències. 

 

 

ARTICLE 16. FORMACIÓ 

 

El personal adscrit al Cos de la Policia Local té dret a una adequada formació professional, 
basada en els principis d’objectivitat, igualtat d’oportunitats, mèrit i capacitat que es 
configuren també, aquesta última, com un deure de l’empleat/de l’empleada. 

 

La formació, en la mesura que sigui possible, es durà dins de la jornada laboral. Quan la 
formació sigui establerta amb caràcter obligatori, al personal que la realitzi fora de l’horari 
de treball, li serà compensada equitativament per temps efectiu. Si la formació comporta 
un temps de trajecte, aquest serà també compensat. En cap cas s’abonarà gratificacions 
per aquest concepte. 

 

 
 
 
 
 
ARTICLE 17. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PER CAUSES ORGANITZATIVES DEL 
SERVEI DE POLICIA LOCAL 
 
En exercici de la potestat d’autoorganització i en la necessitat de determinar les 
assignacions retributives que resulten de l’efectiva prestació dels serveis específics de la 
Policia Local es determinen les següents retribucions complementàries:  
 

1.  COMPLEMENT DE NOCTURNITAT 
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- Els/les empleats/empleades del Cos de la Policia Local que prestin de forma efectiva 
el servei al torn de nit, tindran dret a percebre el complement de nocturnitat.  

 
- Es meritarà el complement salarial de nocturnitat per import de 18 euros bruts per 

nit efectiva treballada o amb un mínim de 5 hores treballades.. 
 

- Aquest complement és de naturalesa incompatible amb la percepció simultània pel 
mateix servei de retribucions en concepte de gratificacions per a la realització 
d’hores per serveis extraordinaris.  

 
- Aquest complement s’abonarà en la nòmina del mes següent de la realització del 

servei, mitjançant un informe detallat del personal amb dret a percebre’l, signat 
pel Cap de la Policia Local, amb el vistiplau del Regidor de l’Àrea. 

 
 

2. COMPLEMENT DE TORN DE CAP DE SETMANA 
 

- Els/les empleats/empleades del Cos de la Policia Local que realitzin el torn de cap 
de setmana tindran dret a percebre el complement per aquest concepte, que es 
meritarà per import de 10 euros bruts per jornada de 12 hores realitzada. 

 
- Aquest complement es meritarà, si està establert per quadrant, en període de 

vacances i per incapacitat laboral, ja sigui derivada de contingències comunes o 
professionals. En cap cas s’abonarà per indisposicions, ja siguin o no justificades 
mèdicament. 

 
- Aquest complement és de naturalesa incompatible amb la percepció simultània pel 

mateix servei de retribucions en concepte de gratificacions per a la realització 
d’hores per serveis extraordinaris.  

 
- Aquest complement s’abonarà en la nòmina del mes següent de la realització del 

servei, mitjançant un informe detallat del personal amb dret a percebre’l, signat 
pel Cap de la Policia Local, amb el vistiplau del Regidor de l’Àrea. 

 
- El personal que realitzi aquest torn de cap de setmana tindrà dret a un descans de 

mitja hora per esmorzar i un descans d’una hora i quinze minuts per dinar. En tot 
cas, es realitzaran els torns oportuns per tal de no desatendre el servei. 

 
 

3. COMPLEMENT DE COMANDAMENT 
 
 

- Al personal de comandament adscrit al Cos de la Policia Local: Inspector, 
Sotsinspector i Sergents, pel desenvolupament dels serveis,  i l’acompliment de les 
obligacions que tenen encomanades, i la disponibilitat que per la seva condició de 
comandament li siguin ordenades,  percebran un complement per aquest 
concepte en quantia de 563,35 € bruts mensuals. 
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- Aquest complement es meritarà en període de vacances i en situació de baixa per 
contingències professionals i comunes.  

 
- Aquest complement és incompatible amb el complement de nocturnitat, 

complement de torn de cap de setmana, complement d’especialitat i complement 
de treball a torns de rotació 24 hores. 

-Les situacions de baixa per malaltia comuna o accident no laboral, si en el mateix mes 
de meritació, i independent de la data de baixa per incapacitat, són igual o més a 
10 dies naturals, es pagarà el 50% d’aquest complement. Si són per 20 o més dies 
naturals en el mateix mes, no s’abonarà cap import d'aquest complement. 

 
 

4. COMPLEMENT D’ESPECIALITAT 
 

 
- Els/les empleats/empleades del Cos de la Policia Local, a excepció del personal de 

comandament, adscrits a les unitats especialitzades de Trànsit o d’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC) tindran dret a percebre un complement d’especialitat 
per aquest concepte, que es meritarà per import de 150 euros bruts mensuals. 

 
- Aquest complement es meritarà en període de vacances i en situació de baixa per 

contingències professionals.  
 

- En sLes situacions de baixa per malaltia comuna o accident no laboral aquest 
complement es reduirà en el 100% a partir del dia 21 de la data de baixa mèdica.,  

 
- si en el mateix mes de meritació, i independent de la data de baixa per incapacitat, 

són igual o més a 10 dies naturals, es pagarà el 50% d’aquest complement. Si són 
per 20 o més dies naturals en el mateix mes, no s’abonarà cap import d'aquest 
complement. 

 
 
 

5. COMPLEMENT DE TREBALL A TORNS DE ROTACIÓ 24 HORES 
 

 
- Els/les empleats/empleades del Cos de la Policia Local, a excepció del personal de 

comandament, adscrits al quadrant amb servei 24 hores tots els dies de l’any, 
distribuït en torns de matí, tarda i nit i torn de cap de setmana de 12 hores, 
tindran dret a percebre un complement de treball a torns per aquest concepte, 
que es meritarà per import de 497,50 euros bruts mensuals. 

 
- Aquest complement es meritarà en període de vacances i en situació de baixa per 

contingències professionals.  
 

- En situacions de baixa per malaltia comuna o accident no laboral aquest 
complement es reduirà en el 50% a partir del dia 21 de la data de baixa mèdica. 

Con formato: Numeración y viñetas
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-Les situacions de baixa per malaltia comuna o accident no laboral, si en el mateix mes 
de meritació, i independent de la data de baixa per incapacitat, són igual o més a 10 
dies naturals, es pagarà el 50% d’aquest complement. Si són per 20 o més dies 
naturals en el mateix mes, no s’abonarà cap import d'aquest complement. 

 
 

6. COMPLEMENT DE SUPORT 
 

 
- Els/les empleats/empleades del Cos de la Policia Local, a excepció del personal de 

comandament, adscrits a la unitat de reforç i amb quadrant de servei en torns de 
matí i tarda, tindran dret a percebre un complement de suport per aquest 
concepte, que es meritarà per import de 237,5 euros bruts mensuals. 

 
- Aquest complement es meritarà en període de vacances i en situació de baixa per 

contingències professionals i comunes.  
 
 
ARTICLE 18. VIGÈNCIA 
 
La durada d’aquest annex serà del dia 1 de gener de 2013 al 31 de desembre de 2014. 
 

-Les situacions de baixa per malaltia comuna o accident no laboral, si en el mateix mes 
de meritació, i independent de la data de baixa per incapacitat, són igual o més a 
10 dies naturals, es pagarà el 50% d’aquest complement. Si són per 20 o més dies 
naturals en el mateix mes, no s’abonarà cap import d'aquest complement. 

-  
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
 
Segona activitat dins semestre 2013 Durant el primer semestre de l’any 2013 es durà a 
terme el desenvolupament reglamentari de la segona activitat d’acord amb el que 
estableix la norma legislativa. 
 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
 
 
Totes les quanties determinades en aquest annex tenen aplicades les reduccions 
establertes en el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, de mesures extraordinàries per a 
la reducció del dèficit públic. En cas que es quedi sense efecte aquesta mesura presa per 
l’esmentat Reial Decret Llei 8/2010, es restabliran les quanties. 
 

 
 
 

 

Con formato: Sangría: Izquierda: 
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15.  PROPOSTA MODIFICACIÓ PLA FINANCER PLA DE BARRIS NUCLI HISTÒRIC DE 
CALAFELL 
 
Vist el Conveni signat en data 18 d’octubre de 2010, de col·laboració entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Calafell, per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral al 
nucli antic de Calafell 
 
Atès que un dels objectius de l’esmentat conveni es entre altres el desenvolupament del 
pla economicofinancer, pla que té caràcter simplement orientatiu pel que fa a les 
anualitats previstes per a cada una de les actuacions del programa. 
 
Tenint en compte l’actual conjuntura econòmica del país, i la possibilitat que ofereix el 
govern de la Generalitat d’allargar en el temps l’execució de les actuacions. 
 
Vista la proposta de Modificació del nou pla financer, que proposa allargar la planificació 
fins l’anualitat 2018. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció 
dels grups municipal del PSC i UAM, proposa al Ple,  l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Pla financer del Pla de Barris del Nucli Històric de 
Calafell, fins l’any 2018. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord i de la modificació del Pla Financer a l’Oficina de 
Gestió del Programa del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Sr. Solé: Aquest punt és tracta del pla financer del Pla de Barris. Com sabeu, el Pla de 
barris, és un programa que es va aprovar per l’anterior equip de govern, durant l’any 2010 
i que nosaltres hem continuat amb la mateixa línia, perquè creiem que és una oportunitat 
per Calafell poble.  Degut als problemes que té la Generalitat, des d’un punt de vista 
econòmic i també en aquest cas els té l’Ajuntament per complir amb el que ens diu el Pla 
financer, la Generalitat va proposar i així ens ho va fer saber, la possibilitat d’allargar-lo. En 
aquest cas, hem agafat el Pla i l’hem allargat fins el 2018 i d’aquesta forma hem allargat 
també les actuacions. I això implica que l’Ajuntament no haurà de posar tants diners 
anualment per complir amb el pla de barris. El Pla de barris que tenia una durada més 
curta que el 2018 la idea és executar-lo però durarà una mica més en el temps.  A l’hora 
de modificar aquest pla financer, hem estudiat partida per partida, a veure si realment els 
números que hi havia eren els correctes per dur a terme les diverses actuacions.  Llavors, 
podem diferenciar dos tipus grans d’actuacions: unes d’inversió i altres de caràcter social. 
Pel que fa al tema de les inversions, i així m’ho han expressat els tècnics, i així ells ho 
constantes, que els números que hi havia per fer les inversions no corresponien a la que 
després ens haguéssim trobat en realitat, pel simple fet de l’experiència que té la regidoria 
d’urbanisme a l’hora de fer les obres.  De totes les actuacions que té el pla de barris, que 
està dividit en 8 camps, quasi totes es mantenen igual, algunes pateixen petits canvis 
d’import, per una millor eficiència, però algunes malauradament les hem hagut d’anul·lar, 
no perquè estiguem en contra sinó perquè òbviament amb els diners que ens proposa el 
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pla de barris hem d’acabar actuacions, no podem començar actuacions i no poder-les 
finançar i deixar-les a mitges. L’exemple està amb les obres del carrer de l’Església i  la 
plaça Catalunya, el que va costar el m² a l’hora de fer aquesta obra, era de 300€/m². El pla 
financer que es va aprovar l’any 2010 deia que les obres estaven al voltant de 200-
220€/m², òbviament estem dient que en general una tercera part s’havia de treure els 
diners d’una altra banda.  Nosaltres creiem que hem apostat pels carrers i així ho vam fer 
amb el pla director, que serà el següent punt, que el  més important és tenir els carrers al 
dia, però el pla de barris obliga que tinguem un finançament, perquè sinó haurem de tenir 
un finançament extern.  Per tant, hi ha algunes actuacions que s’han decidit treure del pla 
de barris però no vol dir que l’Ajuntament hi renunciÏ. Això ha afectat als carrers, però 
també ha repercutit amb el centre cívic del Sindicat (Cal Fricando).  L’import que hi havia i 
ho justificava un projecte, era inferior al que sabem què costarà l’obra un cop es realitzi. I 
l’experiència la teim per exemple amb la nova seu de la policia local que es va fer, que es 
van fer una adaptació per la policia i només això sense comptar els temes de vigilància va 
costar al voltant de 250.000€, o el cinema Iris que al final s’ha llençat e terra l’edifici i se 
n’ha fet un de nou i és un espai molt similar a aquest, l’obra es va licitar per un import 
d’1,5 milions.  Això fa que l’import que tenia l’adequació del Sindicat de mig milió d’euros 
no hagués donat per acabar-la ni tampoc per ampliar l’edifici del Sindicat que només hi 
havia destinats amb el pla financer 700.000€. Òbviament no podem comnençar les coses i 
deixar-les a mitges. N osaltres apostem per les que poguem fer, començar-les i acabar-les i 
en aquest cas perquè tenim el finançament del pla de barris.  Tant l’ampliació del Sindicat 
com la plaça dels Terrossets o que s’ha disminuït la partida del parc de la Bòvila, no és que 
nosaltres hi renunciem sinó que s’han distribuït els diners, per poder finançar els carrers.  
Aquestes puntualitzacions que acabo de fer amb el tema de les inversions i en els altres 
punts hi ha hagut petites variacions però que estan ben justificades. 
 
Sr. Parera: de moment res senyor Alcalde. 
 
Sr.Bonilla: Mire, hoy estamos pasando, ustedes han traido aquí el tema de la Ley de 
Barrios, días atrás en Cal Fricando estuvieron dando una puesta en escena de lo que es la 
Ley de barris y explicando a los ciudadanos un poco lo que ustedes piensan hacer con este 
plan, que como bien dice el señor Solé es un tema que empezamos nosotros en el 
mandato anterior.  Nosotros en este tema del pla de barris tenemos varios aspectos que 
sabemos positivamente de la situación económica que tiene la Generalitat, el pais, el 
Ayuntamiento y lo sabemos a día de hoy. Pero hay otra cosa en referencia a lo que el 
señor Solé ha dicho de los costes de la obra, nosotros cuando hicimos el proyecto de Cal 
Fricando ya teníamos un millón de euros puestos más que en lo que es el sistema 
financiero de la Ley de Barris i la propia Generalitat no lo recortó en su momento.  A más 
a más de esto hay otros temas que a lo largo de año y medio que hace que ustedes están 
gobernando han ido surgiendo entre ellos uno muy importante, que yo creo que ha sido 
que ustedes han continuado la obra que nosotros habíamos iniciado, tal como usted 
expuso, señor Olivella el día que hizo la exposición a los vecinos.  Es normal que unos 
empiecen, otros las continuen y otros las acaben, esto es normal y más en obras de esta 
embergadura y de tantas teclas a tocar.  En este plan, concretamente, ustedes desde que 
entran a gobernar, empiezan a mirárselo y a tocar cosas que realmente yo creo que hace 
bien un equipo de gobierno y unas cosas las tira adelante y otras le cuesta más de tirarlas 
incluso con algunas hay cambios.  En este pla de barris a la nada que entran a gobernar se 
lo empiezan a mirar y a más intentan hacer una serie de movimientos, no de personas, ni 
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de partidas de dinero,  empiezan a tocar una serie de mobiliario que tenemos en la plaza, 
que acabábamos de poner hacía cuatro días y creo que le incomodaba a alguien. Señor 
Quim, si quiere que tenga respeto de los demás, respete usted que le queda mucho por 
aprender en esta vida antes de tener el pelo blanco. No es una dictadura sinó una falta de 
respeto, señor Olivella y me atendré al punto.  Hay personas que sentadas en esta mesa  
que sacan la rodilla por encima de la mesa y usted debería llamarles al orden, porqué es 
una falta de respeto para todos los ciudadanos. Controle a los suyos. 
 
Sr. Olivella: Estan molt controlats, però si a vostè li molesten algun tipus de cares, doncs, 
les fa tothom. 
 
Sr. Bonilla: son formas de estar.   
 
Sr.Olivella: només faltaria que  haguéssim d’estar fiscalitzant un a un. Si vol seguir el seu 
punt, expliqui. 
 
Sr. Bonilla: al pueblo se ha de tener respeto señor Olivella y continuo. 
 
Sr. Olivella: miri, abans s’han insultat inclús a persones d’aquí a la taula i no hem dit res i 
ara hi havia un senyor, que no sé quina cara deu haver fet, però escolti, a veure si és que 
un  no pot fer la cara que ell vol.  O és que no estem en un país lliure?  Doncs, segueixi, 
que ningú li ha faltat el respecte. 
 
Sr. Bonilla: continuaré.   Estábamos en el mobiliario y en el respeto a los ciudadanos y a las 
personas.  Con el tema del mobiliario estuvieron moviendo bancos de un lado al otro sin 
ton ni son, terminaron sacando bancos y desplazándolos fuera de la plaza, volviéndolos a 
colocar no estos sinó otros que no estaban proyectados que yo entiendo que hicieron los 
técnicos y con muy buen criterio.  Yo creo que aquí cometieron errores que costaron 
dinero y que los bancos los han terminado volviendo al sitio. Entonces, hay otro tema que 
es el de las obras.  Yo entiendo señor Solé que hay unas partidas que estaban en el 
presupuesto y en la memoria que tenemos de financiero de la Ley de Barrios que en el 
ejercicio 2012 tenía que haberse ejecutado y no se ha hecho. Y si estaba y a más estaba 
presupuestado y había la partida económica, no entiendo la demora de dejarlo correr todo 
el año 2012 para ahora sacarlo a concurso y que se haga en 2013. Yo entiendo que el 
equipo de gobierno quiere continuar y demorar el proyecto a lo largo de los años debido a 
la situación propia económica, pero a parte de que se quiera demorar, cuando sí que hay 
una partida económica disponible para poder ejecutarla y que los ciudadanos del pueblo y 
todos los que venimos aquí, podríamos estar disfrutando de ella, no entiendo el motivo de 
la demora.   
 
Sr. Solé: crec que confon el pla director amb el pla de barris.  L’altre dia a la reunió no vam 
parlar del pla de barris sinó del pla director, i dins d’aquest hi ha algunes coses concretes 
del pla de barris,  però vam parlar d’un pla director de carrers del poble.  S’equivoca.  
Entre aquest punt i el següent espero que no li quedin dubtes i sinó em fa la pregunta i ja 
li faré la reflexió, però un pla director és posar com volen des d’un nivell pràctic, funcional, 
estètic, els serveis i el pla de barris, és un programa totalment transversal, que hi ha temes 
de Benestar, de Joventut, de Turisme, de Cultura, d’Obres i d’inversions que són els 
carrers.  Són coses diferents.  L’altre dia vam parlar del pla director.  Després la situació 
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econòmica diu que la sap i que per això estem en aquest punt, per allargar el pla de barris.  
Diu que hi havia alguns punts com per exemple el centre cívic del Sindicat on havien posat 
més diners, potser sí, no ho sé això, l’únic que sé és que l’import que hi havia aprovat per 
la Generalitat al 2010 no podrem fer l’obra.  I el seu argument de discussió del tema 
d’aquesta proposta és el tema dels bancs, que es van treure des de la festa major fins el 
mercat medieval per una qüestió de funcionalitat de la plaça, és la seva opinió que no és 
la meva.  
 
I després dir-li que vostè parla que no s’han començat a fer els carrers aquest any. Vostè 
va venir a la Comissió informativa i se li van explicar les fases. Va venir a la reunió del pla 
director i també es van explicar i ara torna a fer la pregunta.  Igualment, d’una forma o 
altra ho anava a dir i així li responc les preguntes.  El pla director ens ha donat la resposta 
de quin és el calendari que hem de seguir i la primera fase és el carrer Barceloneta, 
Torredembarra i la connexió amb Clos del Becu i precisament carrer Torredembarra i 
Barceloneta estan dins del pla de barris, i per això el pla director ens ha reafirmat en quin 
ordre ho hem de fer.  Que a part de fer petites modificacions financeres, aquest pla marca 
quin és l’ordre a seguir, perquè jo no puc fer una sèrie de carrers  en alguns punts del 
municipi, si potser no arreglo el carrer de baix, o potser he de fer obres hidràuliques o 
paral·leles per aconseguir l’objectiu.  Per tant, lo de les fases ja s’ha contestat a la 
ciutadania i avui el que venim a fer amb aquest punt és perquè allarguem el pla de barris, 
que és per un tema econòmic i a la vegada posem ordre de les coses; en aquest cas un 
ordre de les inversions perquè així ens ho ha marcat el pla director. 
 
Sr. Bonilla:  Señor Solé, en el tema de la Ley de Barrios o en el tema del pla financer que es 
al que nos estamos refiriendo hoy hay una cosa muy clara y es que ustedes llevan 
gobernando año y medio, que se encontraron un proyecto hecho y unas obras en marcha 
y esto es bien cierto. No hay quien lo mueva y está ala vista de todos. Pero también pasa 
que siempre que se abren unas obras, terminan siendo afectados no sólo los vecinos de la 
calle sinó prácticamente todo el entorno. 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres assistents: 14 
vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM, i 7 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Pla financer del Pla de Barris del Nucli Històric de 
Calafell, fins l’any 2018. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord i de la modificació del Pla Financer a l’Oficina de 
Gestió del Programa del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
16.16.16.16.    PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PLA DIRECTOR D'URBANITZACIÓ DELS PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PLA DIRECTOR D'URBANITZACIÓ DELS PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PLA DIRECTOR D'URBANITZACIÓ DELS PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PLA DIRECTOR D'URBANITZACIÓ DELS 
CARRERS DEL NUCLI HISTÒRIC DE CALAFELLCARRERS DEL NUCLI HISTÒRIC DE CALAFELLCARRERS DEL NUCLI HISTÒRIC DE CALAFELLCARRERS DEL NUCLI HISTÒRIC DE CALAFELL    
 
Mitjançant resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya de data 22 de juny de 2010, es va atorgar al municipi de Calafell una 
subvenció per al projecte d’Intervenció Integral del nucli antic de Calafell, inclòs en el 
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Programa de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. 
Aquest programa dóna una gran importància a les actuacions d’urbanització dels carrers 
del barri 
 
En aquest camp, la urbanització dels carrers de l’entorn del Castell, i la creació d’un Parc 
Arqueològic han estat les primeres obres executades finançades en part pel Pla de Barris, 
les mateixes s’han realitzat d’acord amb un projecte tècnic que contempla el tractament 
integral de tots els elements que intervenen, no només els d’urbanització si no també 
tenint en compte la posada en valor els seus valors patrimonials i històrics, donant com a 
resultat un espai ben equipat, amb criteris d’urbanització coherent amb la seva utilització, 
no només com a suport de la edificació si no també afavorint la visita i la contemplació. 

 

Seguint la planificació del Pla de Barris a partir de l’any 2012 s’han d’executar la resta de 
carrers previstos: Jesús, Major, Torredembarra, Principal,  del Mar, Caiguts, del Sol, Joan 
Miró, Barceloneta i Sant Joan.  Per poder dur a terme això es proposa fer un estudi 
general tant pel que fa a l’àmbit, estudiar tots els carrers que formen el teixit històric del 
Poble, com pel que fa al contingut del mateix, contemplant aspectes com el drenatge 
d’aigua de pluja, al mobilitat, l’accessibilitat, renovació de xarxes de serveis, criteris de 
pavimentació...etc. 

Vist el Pla Director d’Urbanització dels carrers del nucli històric de Calafell Poble, redactat 
pels Serveis Tècnics Municipals, que té com a finalitat proposar uns criteris d’intervenció 
en la urbanització dels carrers del nucli històric del Poble que puguin ordenar els projectes 
que cal redactar per executar les actuacions previstes al Pla de Barris. Així mateix també 
planteja directrius per  futures actuacions fora del pla que es facin a la resta de carrers que 
formen aquest àmbit. 

 

L’àmbit d’actuació del Pla Director son els carrers que formen part dels creixements 
històrics del Poble de Calafell, que a partir del nucli originari del turó del Castell es van 
estendre al llarg dels antics camins que el comunicaven amb el territori: Torredembarra, 
Vilanova, del Mar. També s’han incorporat els carrers que al voltant dels anteriors han 
anat format el teixit del Poble fins a començaments del segle XX. Aquest carrers pel seu 
origen tenen una amplada reduïda, cap d’ells excedeix dels 6 metres, únicament el carrers 
més moderns situats a la part baixa de l’àmbit assoleixen amplades al voltant de 7m.  

 

L’objectiu de caràcter general del Pla Director es donar criteris homogenis per a la 
urbanització dels carrers del nucli històric del Poble, de tal manera que les solucions 
adoptades es facin des d’una perspectiva global, permetent que els projectes i les obres es 
puguin executar al llarg dels anys en diferents etapes. 

 

La Comissió Informativa d'Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció 
dels grups municipals del PSC i UAM, proposa al Ple  l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Director d’Urbanització dels carrers del nucli Històric 
del Poble, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
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SEGON.- Sotmetre l’anterior acord a informació pública mitjançant edicte publicat en el 
BOP, pel termini d’un mes i diari de major circulació de la província 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres assistents: 14 
vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM, i 7 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Director d’Urbanització dels carrers del nucli Històric 
del Poble, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
SEGON.- Sotmetre l’anterior acord a informació pública mitjançant edicte publicat en el 
BOP, pel termini d’un mes i diari de major circulació de la província 
 
 
17.17.17.17.    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE     
    
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, que són des 
del Decret 3450/2012 de 14 d’agost fins el 4149/2012 de 15 d’octubre, donant 
compliment al que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD2568/86 de 28 de 
novembre, prquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
    
 
18.18.18.18.    DODODODONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALNAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALNAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALNAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
    
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les actes de Junta de Govern Local que 
són des de la número 38 a la 40, de dates 12, 19 i 26 de setembre de 2012, i de 3 
d’octubre de 2012,  perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
    
 
19.19.19.19.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
 
Sr. Bonilla: Me gustaría saber en qué situación se encuentran los proyectos de nuevo CAP 
y del nuevo IES de Segur. También me gustaría manifestar el mal estado en que se 
encuentra el alumbrado público en muchos sitios del municipio, lo que provoca la falta de 
iluminación en muchas calles de varios lugares del municipio. 
 
Sra. Almagro: Voldria saber com es troba la reforma dels estatuts del nou Patronat de 
Turisme per tal de poder implicar més el sector privat en la presa de decisions de les 
polítiques turístiques i de promoció de Calafell. També voldria saber com està l'anunciat 
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projecte RESUR que havia d'impulsar la regidora del Partit Popular i que havia de 
dinamitzar l'economia del municipi. 
 
Sra. Cumplido: Crec que m’he de felicitar per la meva intervenció de fa dos plens que va 
provocar que l'Ajuntament i l'empresa Cavall de Cartró rectifiquessin en la reducció dels 
sous de les monitores de les escoles bressol, ja que no s'havia modificat el contracte entre 
les dues parts per procedir a tal reducció dels salaris. També vull alertar del perill que 
suposa deixar tancada l'escola bressol de Calafell Park, el Petit Príncep, ja que pot ser 
víctima fàcil del vandalisme i el saqueig. I finalment, m’agradaria saber com està la 
construcció d'una nova escola, per encabir els alumnes de l'escola Calafell II.  
 
Sr. Robert: Voldria que m’informéssiu sobre la contractació d'un advocat extern per la 
defensa en el judici per l’acomiadament improcedent de l'antiga cap de Recursos Humans 
de l'Ajuntament.  
 
Sr. Revello: M’agradaria que m’informessin sobre el pla de mobilitat del triatló i l'estudi de 
costos, ja que no figuraven a l'expedient. 
 
Sr. Duart: Bon dia. Jo bàsicament el que voldria és tenir, en primer lloc, les mateixes 
oportunitats que algun regidor, com el cas del senyor Juanjo Iglesias va tenir ... 
 
Sr. Alcalde: És que a més, vostè l’altre dia va marxar. 
 
Sr. Ferré: No, no, no. És que no ens va donar opció a rèplica. Vam preguntar abans de 
marxar si ens donaria torn de rèplica i ens van dir que no. I per això vam marxar, perquè 
per estar escoltant ... I no em digui que no, perquè està gravat. Vostè va dir que no ens 
donava cap opció de rèplica i per això vam marxar. Perquè estar fent el torn de precs i 
preguntes i no tenir, just en el torn que no li tocava, la possibilitat de rèplica. I ens van dir 
que no, i el públic ho pot corroborar. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé Ramon, si home sí. Digui, digui. 
 
Sr. Duart: Voldria intentar ser el més breu possible, per respecte també als ciutadans que 
estan aquí al plenari i que voldran fer les seves preguntes, però òbviament el que es va dir 
de mi a l’anterior ple, és ho suficientment greu perquè jo pugui tenir les mateixes 
oportunitats, o com a mínim, que també se’m convidi a un programa de ràdio on pugui 
dir la meva opinió o pugui defendre’m de tot el que el senyor Juan José Iglesias va dir de 
mi. Començaré dient tres aspectes sobre les intervencions del senyor Iglesias que el 
defineixen. El senyor Juanjo Iglesias és un mentider en tota regla, un manipulador de la 
informació i un incompetent totalment, perquè entre d’altres coses, suposo que ell, que es 
va venent com a gran esportista, coneixedor del món de l’esport i que coneix molt bé 
aquest sector, sembla ser que això no és així. entre d’altres coses perquè en cap del seus 
perfils, entre cometes, que em van recomanar certes persones que van estar vinculades 
amb ell, en les Carpes de Barcelona, i on sembla ser que la cosa no va anar massa bé. En 
el seu perfil en cap moment apareix, per res, la seva vinculació amb el món de l’esport. 
Potser aquesta vinculació no és d’ell, directament, sinó del seu cunyat que sí que va ser un 
esportista d’èlit en atletisme en els 1.500 metres. Ell em va acusar de tenir un monopoli. 
Miri senyor Juanjo Iglesias, vostè miri’s dintre de casa, perquè potser el monopoli el té 
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dintre de casa, perquè quan vostè acusa a algú de tenir un monopoli això és una 
concessió atorgada per l’autoritat competent, amb una empresa perquè aquesta aprofiti 
amb caràcter exclusiu la indústria o el comerç d’aquesta activitat. Que jo sàpiga no tinc 
cap contracte. Teixit d’empreses? Miri senyor Iglesias, vostè manipula la informació com 
vol, tal i com ja m’han advertit. Vostè gaudeix d’aquesta fama i li diré perquè. Jo no tinc 
un teixit d’empreses, jo sóc un professional autònom que treballo, pago els meus 
autònoms, pago els meus impostos i que sí, tinc una pàgina web, que és Nordic Walking 
Series, que tantes vegades el senyor Juanjo Iglesias ha intentat donar a conèixer. Aquesta 
pàgina web només parla de la meva activitat professional i també tinc dos blocs socials: el 
Nordic Walking Calafell i el del Vendrell. Els dos blocs estan associats a la meva feina 
professional. En cap moment es parla de res a nivell polític. Dit això, li diré que és un 
incompetent perquè no sap estar en el lloc que li correspon, perquè està mentint al 
ciutadà, perquè està fent unes promeses que ja veurem com surten. De totes maneres, a 
mi el que m’agradaria i a més tinc molt clar que vostè és un incompetent pel càrrec que 
ocupa. Perquè clar si vostè s’està venent com un especialista o com un gran coneixedor de 
l’esport, home, hi ha una frase que diu que “quien tuvo, retuvo”, i és evident que vostè 
ha retingut molt. Per tant, totes aquestes persones que el coneixen perfectament, no 
saben en quin esport d’èlit ha competit vostè. I ho dic perquè vostè en fa referència, diu 
que és un professional de l’esport. Vostè parla de que el Triatló de l’any passat no va 
funcionar bé. Li voldria mostrar una carta de la Federació Catalana de Triatló on felicita 
per l'organització de l'esdeveniment en el 2011. I li recordo, senyor Juanjo Iglesias, que les 
mancances que va tenir aquell triatló van ser degudes a les obres que estava fent 
l'Ajuntament de Calafell a l'Avinguda Lluís Companys, a la manca de col·laboració de la 
regidoria d'esports i a la poca comunicació que es va fer, per part municipal, als 
comerciants i empresaris de la zona. Vostè és un incompetent perquè ni tan sols escolta 
les peticions d’una entitat esportiva del municipi, registrada des de fa anys, i que va 
sol·licitar poder participar a la Festa de l’Esport. 
 
Sr. Alcalde: Li demanaria que anés acabant. Crec que el que volia dir, ja ho ha dit. 
 
Sr. Duart: Només dos punts. Felicitar per l’organització del Triatló. Calafell és seu d’una 
prova esportiva internacional. Xavi Llobet, olímpic, va venir. L’organització va pagar els 
cartells. Totes les declaracions del Xavi estan penjades a la pàgina web. És més fàcil 
encara. Entrin a la pàgina web de l’Ajuntament de Calafell i a youtube ho veuran. Cartes 
d’agraïment, de triatletes que han participat. I només una petita informació, el senyor 
Juanjo Iglesias s’agafa a ho dolent. 
 
Sr. Alcalde: Ja s’ha acabat el temps. Ja continuarà un altre dia. 
 
(Es parla fora de micro) 
 
Sr. Ferré: Es queixa aquí i al senyor Iglesias se’l va permetre anar a la ràdio i estar mitja 
hora parlant del tema. En tot cas, com que és una ràdio que parlem tots, se li hauria de 
donar la mateixa oportunitat al Toni. 
 
Sr. Alcalde: Ramon, vols fer el favor? Si us plau. El temps s’ha acabat. Aleshores si vostès 
... Perdoni el que dirigeix el ple sóc jo i per això dic que ja s’ha acabat.  
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Sr. Olivella: Fas el prec que et faltava o no? Fas la última pregunta però si has de seguir 
amb el tema s’acaba, eh? 
 
(Es parla fora de micro) 
 
Sr. Ferré: Jo vull fer un prec.  
 
(Es parla fora de micro) 
 
Sr. Ferré: La meva intervenció només era per això, per demanar-li que vostè, com Alcalde, 
no toleri aquestes actuacions en un ple, perquè després nosaltres també necessitem el 
nostre temps per respondre i la possibilitat que vostè li dóna a un regidor d’acusar a una 
persona, doncs també aquesta persona també tindrà el dret de respondre, en tot cas, en 
aquest regidor. Perquè sinó està creant una indefensió total, traient-nos el torn de rèplica i 
saltant-se el ROM. Jo només li diré una cosa a aquest regidor, al senyor Juanjo Iglesias, 
que ens ha acusat a tot el Grup municipal de fer boicot. Miri el dia del triatló o el duatló, 
nosaltres no hi érem allà. Per tant, boicot no li hem fet. L’únic boicot que té vostè és la 
seva pròpia incompetència i per tant no busqui coses on no n’hi ha, perquè nosaltres 
aquell dia, ja li he dit, no hi érem. Per tant, m’agradaria que tots aquests temes de 
polèmica, si és que realment la busca, no tenim cap inconvenient en tornar a respondre en 
el proper ple, però ens agradaria que com Alcalde, com a mínim, tingués aquesta 
consideració de tallar a l’oposició quan toqui però també al govern quan toqui. I per això, 
per posar ordre en el ple, crec que ho hauria hagut de fer, no en aquest ple, sinó en 
l’anterior, que precisament per això, nosaltres vam marxar, perquè no ens va donar l’opció 
a donar explicacions i a respondre les acusacions personals que feia el regidor que ostenta 
la Regidoria d’Esports. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies pel respecte que hi ha hagut avui al ple i realment, penso que 
no. Crec que avui s’han retratat. Per molt que demanin, aquí mai hi ha hagut cap qüestió 
de mirar el temps, sempre han tingut el temps que han volgut. L’altre dia hi va haver un 
torn de rèplica, es van fer els precs i preguntes, els regidors van contestar i quan va acabar 
el regidor d’Esports va dir el que va creure que havia de dir, igual que vostès. Es van 
enfadar i van marxar sense cap to ni so i ara avui busquen crear encara més polèmica. Els 
precs i preguntes els respondrem en el proper ple. 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 15:15, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 


