
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
20/2010

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLE, ANNA
BONILLA MARTI, JORDI
CABALLOL ANGELATS, JOAN 
CORDERO GONZALEZ, CONSUELO
CID GARCIA, ROSA
ENA FORNÉ, EDUARD FERRAN
FOLQUÉ BORRULL, JORDI
FORCADELL TORRES, JAUME 
FORÉS GARGALLO, RICARD
LEHMANN MOLÉS, EMILI
LLEIXA VERO, RICARD
MARTÍN CID, JOSÉ ANTONIO
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
SABATÉ BORRÀS, JOAN
SANAHUJA RAMÍREZ, JOAN
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUÍS

Excusa la seva assistència:
BEL SALVADÓ, MARIA CRISTINA
FAURA SANMARTIN, ANTONIO
MARÍN RIFÀ, VALENTÍ

Tortosa, sent les deu hores i  trenta minuts del dia 
catorze  d'octubre  del  dos  mil  deu, prèvia 
convocatòria  girada  a  l'efecte,  es  reuneixen,  en 
primera convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa 
Consistorial, els membres de l'Excm. Ajuntament de 
Tortosa que al marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió extraordinària, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

RÈGIM INTERIOR 

1.  Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals i de preus 
públics per a l'any 2011

PROMOCIÓ ECONÒMICA

2.  Dictamen  de  proposta  de  rectificació  d'acord  plenari  de  data  2  d'agost  de  2010,  d'acceptació  de 
subvenció atorgada pel Patronat de Turisme de Tarragona.

3. Dictamen de proposta d'acord de creació òrgan col·legiat per a l'avaluació de sol·licituds presentades al 
Departament de Promoció Econòmica per l'atorgament de beques per cursos a la UOC

*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió, procedint-se a continuació a tractar-se els punts inclosos a l'Ordre 
del Dia:
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1.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  D'ORDENANCES 
FISCALS I PREUS PÚBLICS PER A L'ANY 2011

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

Incoat  expedient  amb  la  finalitat  d’aprovar  la  modificació  de  determinades  ordenances  reguladores 
d’impostos  i  taxes  municipals  d’aquest  Ajuntament  per  a  l’exercici  2011,  vistos  els  estudis  econòmics  
corresponents i l’informe d’intervenció, així com el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda i 
Serveis Interns, adoptat en sessió de data 8 d’octubre de 2010, al ple municipal proposo l’adopció dels  
següents acords:

PRIMER.- Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  les  ordenances  reguladores  dels  impostos  i  taxes 
municipals,  que a continuació es detallen, amb efectes de l’1 de gener de 2011, i fins que no s’acordi la 
seva modificació o derogació expressa:

IMPOSTOS
I5 –  Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
TAXES
T1 – Taxa per expedició de documents administratius
T2 – Taxa per recollida d’escombraries
T3 – Taxa per serveis del cementiri municipal
T4 – Taxa per serveis prestats als mercats municipals
T12- Taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal
T13 – Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i  reserva de via pública per  
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies
T-15 – Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per 
empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament 

Núm. I-5   Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana  

a) Es modifica l'article 4t, quedant el següent redactat:

Article 4t. Exempcions i bonificació 
1. N’estaran exempts els increments de valor que es manifestin a conseqüència dels següents actes: 
a) La constitució i transmissió de drets de servitud. 

b) Les transmissions de béns que es trobin dintre del perímetre delimitat com a Conjunt Històric Artístic, o  
béns que hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons la Llei 16/85, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol, si els seus propietaris o titulars de drets acrediten que s'han realitzat a llur  
càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. 

Per obtenir aquesta exempció caldrà reunir els següents requisits: 

•  Les obres de conservació, millora o rehabilitació s'han de realitzar durant el període de generació del 
tribut. 

• El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor cadastral de l'immoble. 

• Si s'ha rebut qualsevol mena de subvenció o ajuts destinats a finançar (encara que sigui parcialment) el  
cost  de  les  obres,  l'import  d'aquests  ajuts  minorarà  el  cost  de  les  obres  per  a  la  determinació  del  
percentatge de l'apartat anterior. 

Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació: 
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• Acreditació que el bé immoble es troba dintre del perímetre delimitat com a Conjunt Històric i Artístic, o 
que ha estat declarat individualment d'interès cultural. 

• Llicència municipal autoritzant les obres. 

• Certificat expedit per la direcció de les obres en el qual es posi de manifest que l'actuació ha consistit en 
la realització d'obres de conservació, millora o rehabilitació, així com el cost d'execució. 

2. També, estaran exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor, si l'obligació de satisfer-
lo recau sobre les següents persones o entitats: 

a)  L'Estat,  les comunitats autònomes i  les entitats locals,  a les quals pertanyi  el  municipi,  així  com els 
organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les comunitats autònomes i  
d'aquestes entitats locals. 

b) El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades, o en les quals s'integri aquest municipi, així  
com les seves respectives entitats de dret públic d'anàleg caràcter al dels organismes autònoms de l'Estat. 

c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico-docents. 

d)  Les  entitats  gestores  de  la  Seguretat  Social  i  les  Mutualitats  de Previsió  Social,  regulades a  la  Llei  
30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades. 

e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys lligats a aquestes. 

f) La Creu Roja Espanyola. 

g)  Les  persones  o  entitats  a  favor  de  les  quals  s'hagi  reconegut  l'exempció  en  tractats  o  convenis  
internacionals. 

3. Obtindran una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost, les transmissions de terrenys, i la  
transmissió  o constitució de drets reals  de gaudi  limitatius del  domini,  que hagi  estat  l’últim habitatge 
habitual del difunt, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els 
cònjuges, i els ascendents i adoptants. Podran gaudir d'aquesta bonificació els subjectes, que complint la  
resta de requisits, presentin la corresponent autoliquidació derivada del fet imposable sempre i quan no hagi 
iniciat l'Administració procediment per tal d'efectuar l'oportuna liquidació.

Es considerarà l'últim habitatge habitual del causant aquell on aquest hi tenia el seu domicili, com a mínim 
en els darrers 2 anys immediatament anteriors a la seva defunció. Aquesta bonificació s'aplicarà a aquells 
drethavents que haguessin conviscut amb el causant, al domicili d'aquest en els darrers dos anys abans de 
la seva defunció. 

La bonificació s’aplicarà directament en l’autoliquidació i les dades del Padró Municipal d’Habitants, llevat 
de prova en contrari, s’utilitzaran per comprovar el requisit d’habitatge habitual. 

b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:

“La modificació  d’aquesta  ordenança entrarà  en vigor  el  dia  1  de gener  de 2011,  i  se’n  mantindrà  la  
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-1 Taxa per expedició de documents administratius

a) Es modifica l'article 6è, quedant el següent redactat:

Article 6è Tarifa
La tarifa, en euros, a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
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Per expedició de certificats i documents 6,55
Per expedició de llicències d’ocupació d’habitatges, per cada habitatge 35,75
Per expedició carnet transport públic col·lectiu de viatgers 4,15
Per expedició duplicat acord Fires dilluns i dissabte  4,15
Per expedició d’informes sobre atestats per accident de trànsit 29,85
Per expedició de permisos d’armes 21,40
Tramitació d'un pla parcial:
* Fins a 100 habitatges 660,75
* A partir de 100 habitatges s'incrementarà per cada 50 h o fracció 110,00
Tramitació d'un programa d'actuació urbanístic 549,70
Tramitació d'un estudi de detall 274,90
Tramitació d'un pla especial 549,70
Tramitació d'un projecte d'urbanització (0,07% pressupost d’execució
material) 549,70
Tramitació d'un projecte de reparcel·lació o compensació 549,70
Tramitació d'un projecte de parcel·lació 274,90
Tramitació d'una delimitació d'un polígon d’actuació 164,85
Expedició certificat de condicions urbanístiques 47,15
Expedició certificat de serveis urbanístics 47,15
Expedició de plànol d'alineacions:
* Fins a 10 ml 110,00
* A partir de 10 ml per cada ml 1,55
Expedició de plànol de rasants :
* Fins a 50 m2 110,00
* A partir de 50 m2 per cada m2 0,15
Senyalar alineacions sobre el terreny :
* Fins a 10 ml 35,25
* A partir de 10 ml per cada ml 2,35
Senyalar rasants sobre el terreny :
* Fins a 50 m2 40,75
* A partir de 50 m2 per cada m2 0,25
Certificats relacionats amb l'Impost Béns Immobles, rústics i urbans 14,90
Certificats relacionats amb la numeració de policia  29,85
Tramitació de certificats del punt d'informació cadastral 6,55
Còpia DIN A4 en color del parcel·lari cadastral 6,55
Informe tècnic sobre expedient contradictori de ruïna 588,35
Informe peritació terrenys o edificis: 0.05% sobre valoració amb mínim
de 33,05
Fotocòpies plànols amillarament, per cadascuna 10,75
Per un exemplar de la normativa urbanística PGOU 80,50
Informe tècnic, emès a instància de part, sobre una edificació o
instal·lació 152,70
Fotocòpies DIN A4 (document) 0,15
Fotocòpies DIN A3 (document) 0,20
Còpia plànol a color en paper:
- DIN A4 1,15
- DIN A3 2,25
- DIN A2 3,35
- DIN A1 4,45
- DIN A0 5,60
Còpia i fotocòpia plànol monocrom en paper:
- DIN A4 0,80
- DIN A3 1,55
- DIN A2 2,35
- DIN A1 3,10
- DIN A0 3,95
Còpia plànol cartografia en paper:
- DIN A4 1,45
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- DIN A3 2,90
- DIN A2 4,35
- DIN A1 5,80
- DIN A0 7,25
Còpia plànol del POUM en paper:
- DIN A4 1,45
- DIN A3 2,90
- DIN A2 4,35
- DIN A1 5,80
- DIN A0 7,25
Cartografia (suport digital):
- 1 full format dgn 53,70
- 1 full format dwg 42,95
- 1 full format pdf 64,45
Planejament (suport digital):
- arxiu informàtic que inclou documentació escrita 55,90
- arxiu documentació gràfica (en format PDF o Microstation) 55,90
Documentació POUM en paper:
- 1 exemplar complet (inclou catàleg) 1.341,90
- 1 estudi ambiental 447,30
- 1 estudi impacte ambiental 111,80
Arxiu vialer (format PDF o Microstation) (suport digital) 44,75
Còpia parcel·lari cadastral 5,20
Per validació de poders 6,40
Per avenços de plusvàlues 17,10
Per impresos del Cadastre:
* Model 901 i 903 0,50
* Model 902 2,50
* Model 902S 0,90
* Model 904 1,10
* Model 905 1,50
Per emplenar els models 901, 903, 904 i 905 2,10
Per cada exemplar d’ordenança fiscal 0,90
Per tramitació de l’expedient de canvi de nom o titularitat d’un
establiment 256,60
Expedició i renovació de títols de panteons i tombes:
* Expedició 33,50
* Renovació 28,55
Expedició i renovació de títols de nínxols:
* Expedició 19,60
* Renovació 16,70
Per emissió d’informes de reagrupaments familiars 41,90
Per emissió d’informes d’arrelaments socials 26,20
Expedició acta de matrimoni civil, celebrat a la Casa Consistorial 146,70
Expedició acta de matrimoni civil celebrat fora de la Casa Consistorial 167,70
Taxa per drets d'examen per als concursos i oposicions convocats per aquesta corporació,
excepte places de la Policia Local:
Grup Borses treball i places temporals Places fixes
A1 30,00 35,00
A2 25,00 30,00
C1 20,00 25,00
C2 i AP 15,00 20,00
Taxa per drets d'examen per als concursos i oposicions convocats per aquesta Corporació, per
a places de la Policia Local: 35,00

b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:

“La modificació  d’aquesta  ordenança entrarà  en vigor  el  dia  1  de gener  de 2011,  i  se’n  mantindrà  la  
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vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-2  Taxa per recollida d’escombraries   

El redactat de l’ordenança queda de la següent manera:

Article 1r Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei  
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que
disposen en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, de les hisendes locals, aquest
Ajuntament  estableix  la  taxa  pel  servei  de  recollida  i  eliminació  d'escombraries,  que  regirà  aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2n Fet imposable
1.  Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa  la  prestació  del  servei  de  recepció  obligatòria  de  recollida 
domiciliària, conducció, trasllat, abocament, manipulació i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids 
urbans domiciliaris la prestació dels serveis següents:
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans generats en els habitatges
particulars, allotjaments i locals o establiments on s’efectuïn activitats industrials, comercials, professionals,  
artístiques i de serveis.
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats en l’apartat anterior.
2.  Amb aquest  efecte,  es consideren escombraries domiciliàries i  residus sòlids  urbans les  restes  i  les  
deixalles  alimentàries,  o  els  detritus  que  procedeixin  de  la  neteja  normal  dels  locals  o  d'habitatges,  i  
s'exclouen d'aquest concepte els  residus de tipus industrial,  les runes d'obres,  els detritus humans, les  
matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos, o els que per a la recollida o abocament dels 
quals calgui l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques, o de seguretat.
3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de la part, dels serveis següents:
a. Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris, i els urbans d'indústries,
hospitals i laboratoris, llevat els abocaments de residus industrials assimilables a urbans.
b. Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c. Recollida de runes d'obra.
d. Altres residus tòxics o perillosos.
4. Són serveis municipals complementaris, de recepció voluntària, susceptible de ser prestats pel sector 
privat, autoritzat per a la prestació del servei, en els terminis previstos en la normativa vigent en matèria de  
residus, la recollida, tractament i eliminació dels residus comercials.
5.  Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa  pel  servei  de  recepció  voluntària,  de  recollida,  tractament  i 
eliminació de residus comercials, la prestació del serveis següents:
a. Recollida dels residus comercials
b. Tractament i eliminació de residus comercials.
6. Amb aquest efecte, es consideren residus comercials els generats per l’activitat pròpia del
comerç al detall i al major, l’hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis així com, els residus  
originats en la indústria que, d’acord amb la Llei de residus, tenen la consideració de
assimilables en els municipals.

Article 3r Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per  la prestació de serveis de recepció obligatòria de  
recollida,  tractament i  eliminació de escombraries i  altres residus sòlids urbans les persones físiques o  
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que ostenten la possessió  
dels habitatges i dels locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi,  
bé a títol de propietari o bé d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari, o, fins i tot, de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o locals, el  
qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
3. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei municipal
complementari,  de  recepció  voluntària,  de  recollida,  tractament  i  eliminació  de  residus  comercials  les 
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que:
a. sol·liciten la prestació,
b. resulten especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
4. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generen residus comercials o industrials
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assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen contracte amb un 
gestor  autoritzat  la  recollida,  tractament  i  eliminació  dels  residus  que  produeix  l’activitat  corresponent. 
Aquesta  acreditació  s’haurà  d’efectuar,  en  el  termini  d’un  mes,  a  comptar  des  de  l’entrada  en  vigor  
d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a cap l’activitat, o des de l’inici  de l’activitat generadors del 
residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a l’esmentada entrada en vigor
5. En cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials
assimilables  als  municipis  s’acull  al  sistema  de  recollida,  tractament  i  eliminació  que  té  establert  la  
Corporació i per tant, tindrà la condició de subjecte passiu de la taxa que regula.
6. 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, en el seu cas, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 4t Responsables
1.  Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les  persones  físiques  i  
jurídiques a què es refereixen l’article 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats que s’enumeren a l’article 43 de la Llei general 
tributària en els supòsits i amb l'abast que assenyala l’esmentat article 43.

Article 5è Exempcions
1. Gaudiran d’exempció pel seu habitatge habitual, aquells contribuents empadronats a Tortosa, amb uns 
ingressos anuals inferiors a l'1,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), i de 2 
vegades  l’IPREM  en  cas  de  convivència  de  2  o  més  membres,  sempre  que  estiguin  al  corrent  en  el  
compliment de llurs obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
L’exempció no s’aplicarà al contribuents no propietaris quan l’habitatge estigui a nom d’un
familiar consanguini ascendent o descendent de 1r grau.
2. Per a gaudir de l’exempció, les persones interessades han d’instar-ne la concessió indicant el número de 
membres  de  la  unitat  de  convivència  i  adjuntar  certificat  d’imputacions  de  renda  emès  per  l’Agència  
Tributària per cada membre de la unitat major de 16 any o bé signar autorització per tal de fer la consulta el 
propi Ajuntament. També hauran d'adjuntar fotocòpia 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 
rebut que el justifiqui.
3. Les dades del Padró Municipal  d’Habitants,  llevat de prova en contra, s’utilitzaran per comprovar els  
requisits d’empadronament, habitatge habitual i número de membres de la unitat de convivència.

4. El període per sol·licitar l'exempció serà de l'1 de desembre de l'exercici anterior al qual es sol·licita fins el 
31 de gener del mateix any del qual es sol·licita l'exempció.
5. Gaudiran d’exempció els locals que formin part d’un habitatge unifamiliar destinats a usos particulars  
(amb comunicació interior o exterior, sempre que sigui la mateixa finca) i que no desenvolupin cap activitat, 
ni estiguin habilitats per usos diferents als domèstics.”

Article 6è Quota tributària
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la  
naturalesa i la destinació dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on 
estiguin situats.
Amb aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent per any i en euros:

Epígraf Primera Segona Tercera 
Habitatges i oficines professionals 137,13 128,32 117,83
Hotels, per plaça 47,77 47,77 47,77
Pensions i cases d’hostes per plaça 38,09 38,09 38,09
Sanatoris i clíniques:
      * De 0 a 50 llits 1.025,78 1.025,78 1.025,78
      * De més de 50 llits 1.539,49 1.539,49 1.539,49
Col·legis i acadèmies:
      * Fins a 25 alumnes 233,92 233,92 233,92

      * De 25 a 50 alumnes 339,17 339,17 339,17
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      * De més de 50 alumnes a mitja pensió 915,53 915,53 915,53
      * De més de 50 alumnes a pensió complerta 960,61 960,61 960,61
Comerços, indústries, magatzems i similars 305,17 257,22 215,52
Supermercats  i hipermercats:
  * Per superfície construïda de 200 m2 a 1.000 
m2

600,28 600,28 600,28

  * Per superfície construïda superior a 1.000 m2 1.671,84 1.671,84 1.671,84
Hostaleria: Cafeteria, restaurant, bar, pub, similar
  * Per superfície construïda de menor de 100 m2 476,13 476,13 476,13
  * Per superfície construïda de 100 m2 a 250 m2 607,08 607,08 607,08
  * Per superfície construïda superior a 250 m2 841,50 841,50 841,50
Zones perifèriques, habitatges unifamiliars 117,83

Les quotes fixades en la tarifa corresponen a una anualitat, que es prorratejarà per trimestres naturals en  
els supòsits d’inici en el servei.
La quota tributària per l’abocament de residus industrials assimilables a urbans serà la corresponent a la  
que resulti del tractament de residus, més 10 euros per tona corresponents al cànon sobre la deposició de 
residus  fixat  a  la  Llei  16/2003,  de  13  de  juny,  del  Departament  de  Presidència  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.

Article 7è Acreditació
1. La taxa s'acredita i naix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia la realització del servei, 
que hom entendrà iniciat,  atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal  de 
recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels 
contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de l’any 
natural, llevat de:
- l’abocament de residus industrials assimilables a urbans que s’acreditaran el primer dia
següent a la finalització dels trimestres naturals, i
- el cas d’inici en l’ús del servei, que s’acreditarà el dia en què aquest s’iniciï.

3. En els casos d’inici en l’ús del servei, l’import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres i se 
satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per transcórrer de l’any, inclòs aquell  en què es  
produeix l’inici de l’ús.
4. En cas de baixa per cessació en l’ús del servei (declaració de ruïna urbanística i enderrocament) i en els  
casos de cessació en la prestació del servei, l’import de la quota es prorratejarà per trimestres i es retornarà  
la que correspongui als trimestres que resten per transcórrer, exclòs aquell en què es produeix la baixa, 
prèvia sol·licitud per part de l’interessat.”

Article 8è Declaració i ingrés
1.Dins 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 el Padró i presentaran, amb aquest efecte, la declaració d'alta  
corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota establerta mitjançant autoliquidació.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren al 
Padró, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir de l’any següent.
3. El subjecte passiu té l’obligació de presentar declaració d’alta, baixa o modificació d’epígraf del Padró  
davant l’Administració, dins dels trenta dies hàbils següents a què es produeixin.
4. L’incompliment d’aquesta obligació formal serà considerada com a infracció tributària i serà  sancionada 
d’acord amb el disposat a l’article 192 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
5. El pagament de la taxa es realitzarà durant el període de cobrament que fixi l’Ajuntament de Tortosa o 
l’administració  encarregada  de  la  gestió  i/o  recaptació  del  tribut,  tot  anunciant-lo  per  mitjà  d’edictes 
publicats  al  BOP de Tarragona,  sense perjudici  d’utilitzar  altres  mitjans de comunicació.  En cap cas el 
període de pagament en via voluntària serà inferior a dos mesos.
6. No s’exigiran interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que es 
sol·licitin en període voluntari, sempre que es domiciliïn els rebuts i el seu pagament s’efectuï en el mateix  
exercici que s’ha meritat.
7.  Com  a  excepció,  l’ingrés  de  la  Taxa  per  l’abocament  de  residus  industrials  assimilables  a  urbans  
s’efectuarà mitjançant liquidació pel subjecte passiu durant els quinze primers dies naturals a l’acabament 
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dels trimestres naturals.

Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011, i se’n mantindrà la vigència  
fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.

Núm. T-3 Taxa de serveis del cementiri municipal                     

a) Es modifica l’article 6è, la redacció del qual passa a ser la següent:

“Article 6è Quota tributària
La quota tributària per la prestació del servei de Cementiri Municipal la determinarà l'aplicació
de la tarifa següent, expressada en euros:

Drets funeraris nínxols 
St. Llàtzer Els Reguers Bítem

1r pis 1.419,61 267,00 482,30
2n pis 1.541,30 356,65 580,45
3r pis 1.119,46 207,34 323,85
4t pis 486,71 129,30

Drets funeraris de terrenys, per m2 o fracció
St. Llàtzer Els Reguers Bítem

Tombes 200,44 145,76 145,76
Panteons 4x4 3.279,84 2.368,76 2.368,76
Panteons 5x5 5.193,07 3.735,37 3.735,37
Panteons 6x6 6.468,57 5.284,21 5.284,21
Excés 6 m 409,98 309,75 309,75

Drets funeraris de fosses comunes
Per utilització de fosses comunes 40,56

Nínxols i fossa comuns, tombes i panteons
Nínxols  i  fossa 
comuns  

Tombes i panteons

Inhumacions, exhumacions i trasllats 72,88 136,63
Llicències decoració 23,69

Traspàs drets funeràries
St. Llàtzer Bítem i Reguers

a) Panteons 171,74 137,39
b) Tombes 114,44 91,54
c) Nínxols:
     - Pis primer 30,96 24,78
     - Pis segon 41,35 33,09
     - Pis tercer 26,97 21,57
     - Pis quart 21,02 16,81

b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:

“La modificació  d’aquesta  ordenança entrarà  en vigor  el  dia  1  de gener  de 2011,  i  se’n  mantindrà  la  
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-4 Taxa per serveis prestats als mercats  

a) Es modifica l’article 6è, la redacció del qual passa a ser la següent:
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“Article 6è Quota tributària
La quota tributària la determinarà l'aplicació de la tarifa següent:
1- S'entendrà per casetes interiors del Mercat Central les que hi ha situades a la planta baixa, per la banda  
del carrer, i adossades a les parets mestres de l'edifici. Es componen d'un quadrilàter, amb obertura única 
que facilita la venda amb taulell dels productes de la concessió.
2- S’entendrà per llocs interiors del Mercat Central els que hi ha situats a la planta baixa i que ocupen tot  
l’interior. Es componen d’un terreny de forma quadrada o rectangular, amb obertura única, que facilita la 
venda amb taulell dels productes de la concessió.
3- S’entendrà per cambres frigorífiques del Mercat Central, les situades a la planta soterrani.
4- Les quotes seran les següents:
Mercat Central, despeses generals i cambres frigorífiques 120,58 €/m2 o fracció/any

b) Es modifica l’article 10è, la redacció del qual passa a ser la següent:

“Art. 10è Normes de gestió i recaptació
Es formarà un padró fiscal anual i es procedirà a la seva recaptació per quartes parts iguals de la quota,  
finalitzant  el  període  voluntari  el  dia  5  del  tercer  mes  del  trimestre  natural  o,  si  aquest  no  fos  hàbil,  
l’immediat hàbil següent. Els rebuts domiciliats es passaran al cobrament l’últim dia del període voluntari.
Tots els concessionaris, sense excepció, se subjectaran al lliure exercici de la seva activitat a l'interior del 
mercat a l'horari d'obertura i tancament que l'Ajuntament determinarà a tal efecte.
L'incompliment d'aquesta norma, considerat com a usurpació dels drets que no li corresponen, en perjudici  
d'altres concessionaris, podrà donar lloc a la rescissió de l'autorització i sempre a
l'aplicació de sanció en metàl·lic, que en cada cas determinarà l'administració municipal.
Els  adjudicataris  de casetes,  llocs,  tauletes  o  de qualsevol  altre  aprofitament de naturalesa anàloga,  a 
l'interior  del  mercats  municipals,  no  podran,  de cap manera,  llogar-los  ni  cedir-los  a  altri,  sense prèvia 
autorització de l'Ajuntament.

En els casos de successió en l'exercici del benefici concedit entre cònjuges, de pares a fills, o d’avis a néts,  
haurà de posar-se en coneixement de l'Administració Municipal.

Tots els aprofitaments concedits mitjançant autorització municipal, regulats per aquesta ordenança, hauran 
de ser ocupats pels adjudicataris, i per als fins que s'autoritzi.

La quota fixada per Mercat Central aire condicionat resulta estimativa i la regularització de l’any corrent es 
produirà un cop es coneguin els costos reals del consum de gas natural i energia elèctrica, a principis del  
següent.”

c) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:

“La modificació  d’aquesta  ordenança entrarà  en vigor  el  dia  1  de gener  de 2011,  i  se’n  mantindrà  la  
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-12 Taxa d’utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal

a) Es modifica l’article 6è, la redacció del qual passa a ser la següent:

Article 6è Quota tributària
1-. La quota tributària vindrà determinada per una quantitat fixa, en euros, que es detalla a continuació:
Fira del dilluns i dissabte, per m2 i any 19,27
Planteristes, per m2 i temporada 9,63
Pagesos del dissabte, per m2 i any 9,62
Pagesos de diari, per m2 i any 48,20
Majoristes, m2 i any 55,09
Utilització d’1 taula amb 6 cadires en actes festius Festes de la Cinta (2 dies) 13,10
Per cada cadira addicional 1,00
Parada venda ambulant Festes de la Cinta m2 i dia 3,33
Indústries, comerços i altres ocupacions m2 i dia 0,39
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Tauletes de bar amb 4 cadires:
Recinte amb taules i cadires, ocupant zona blava, per cada m2 i any   50
Per cada taula i any 72,04
Per temporada d’estiu, 1 de maig a 31 d’octubre, cadascuna 57,40
Festius i vigílies de tot l’any, cadascuna 44,98
Eventuals, cadascuna i per dia 3,82
Pedanies, per taula i any, tarifa única 34,91
Quioscos
Quioscos de premsa, amb superfície d’ocupació igual o inferior a 5m2 a l’any 364,21
Per cada m2 o fracció d’excés a l’any 78,44
Resta de quioscos, amb superfície d’ocupació igual o inferior a 5m2 a l’any 827,61
Per cada m2 o fracció d’excés a l’any 176,99
Materials de construcció, tanques, bastides, cavallets, puntals i altres anàlegs
Per m2, al dia:
Carrers de primera categoria 0,91
Carrers de segona categoria 0,86
Carrers de tercera categoria 0,81
Per m2, al mes:
Carrers de primera categoria 14,44
Carrers de segona categoria 13,68
Carrers de tercera categoria 12,81
Per m2, a l'any:
Carrers de primera categoria 115,52
Carrers de segona categoria 109,44
Carrers de tercera categoria 102,48
2. Les quotes fixades en la tarifa corresponen a una anualitat que es prorratejarà per trimestres naturals als  
supòsits d’inici o cessació en la utilització privativa i aprofitament.
3-. Pels casos de noves ocupacions de la fira del dissabte, a més de la taxa fixada al punt primer d’aquest  
article, hauran d’abonar l’import de 327,85 € per cada mòdul de 2x5metres, per una sola vegada a l’inici.
4-.  En  les  ocupacions  de  la  fira  del  dilluns  i  del  dissabte,  estaran  exempts  del  pagament  de  la  taxa 
corresponent al primer semestre aquelles persones que seguint la normativa interna de UBASP referent a 
l’assignació del permís temporal de venda no sedentària, els hi hagi estat assignada una de les places de 
què es disposa per a tals fins el servei de Benestar Social als mercats de la ciutat de Tortosa. A partir del  
segon semestre hauran de pagar el 100% de la taxa. En el cas en què se’ls prorrogui el permís un segon any 
no els correspondrà l’exempció.

b) Es modifica l’article 8è, la redacció del qual passa a ser la següent:

“Article 8è Normes de gestió
El pagament de la taxa es realitzarà:
a- Quan es tracti d’utilitzacions i/o d’aprofitaments nous, per autoliquidació en el moment de la sol·licitud de 
la  llicència  corresponent.  Si  la  utilització  i/o  l’aprofitament  es  realitza  sense  sol·licitud  ni  prèvia 
autoliquidació, el termini per presentar i pagar l’autoliquidació finalitzarà al dia següent hàbil de d’iniciar la  
utilització i/o aprofitament.
b- Quan es tracti de concessions d’utilitzacions o aprofitaments que ja han estat autoritzats i prorrogats, que  
ja estiguin inclosos en els padrons d’aquesta taxa, la recaptació es farà de  la següent manera: 
- Padrons de Fira del dilluns i dissabte, pagesos del dissabte, pagesos de diari i majoristes, per quartes parts  
iguals de la quota, finalitzant el període voluntari el dia 5
del tercer mes del trimestre natural o, si aquest no fos hàbil, l’immediat hàbil següent.
Els rebuts domiciliats es passaran al cobrament l’últim dia del període voluntari.
- Padró de planteristes, per dues parts igual de la quota, finalitzant el període voluntari el dia 5 del tercer  
mes del 1r i 2n trimestre natural o, si aquest no fos hàbil, l’immediat
hàbil següent. Els rebuts domiciliats es passaran al cobrament l’últim dia del període voluntari.
- Padró de quioscos, i taules i cadires: del 22 de març final al 24 de maig.

c) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:

“La modificació  d’aquesta  ordenança entrarà  en vigor  el  dia  1  de gener  de 2011,  i  se’n  mantindrà  la  
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vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-13 Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserva de via pública per a aparcament,  
càrrega i descàrrega de mercaderies

Article 1r Concepte
De conformitat amb el que preveu l'article 57, en relació amb l'article 20.3 h), ambdós del RDL2/2004, de 5  
de març, de les hisendes locals, aquest municipi estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments 
especials per les entrades de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments 
exclusius,  càrrega  i  descàrrega  de  mercaderies,  que  s'especifica  en  les  tarifes  que  conté  l'annex 
corresponent, que regirà aquesta ordenança.

Article 2n Fet imposable

El fet  imposable el constitueix la utilització privativa o aprofitament especial per entrades de vehicles a 
través de les voreres per aparcament exclusiu, reserva d’espai permanent en les vies publiques i terrenys 
d’ús públic per a inici, intermedi o final de línea de serveis regulars o discrecionals de viatgers i lloguer o  
servei d’entitats i reserves d’espai per a usos diversos per a necessitats ocasionals. 

Article 3r Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança les persones o entitats a favor de les  
quals s'atorguin les llicències,  o els  que es beneficiïn de l'aprofitament,  si  és que es va procedir sense 
l'autorització corresponent.

Article 4t Categories dels carrers o polígons
1.  A  l’efecte  previst  per  a  l'aplicació  de  la  tarifa  de  l'annex,  les  vies  públiques  d'aquest  municipi  es 
classifiquen en TRES categories.
2.  Annex a aquesta ordenança,  hi  figura un índex  alfabètic  de les  vies públiques d'aquest  municipi  on  
s'expressa la categoria que els correspon a cada una.
3. Les vies públiques que no apareguin en l'índex alfabètic es consideraran d'última categoria, i mantindran 
aquesta qualificació fins a l'1 de gener de l'any següent en què el ple de la Corporació aprovi la categoria  
corresponent i la inclusió en l'índex alfabètic de vies públiques.
4. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies públiques 
classificades amb categoria diferent, hom aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior.

Article 5è Quantia
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que fixin les tarifes següents en euros:
RESERVA D'ESPAIS (GUAL) PER APARCAMENT EXCLUSIU
A) Autorització permanent. Garatges públics i establiments comercials i industrials
Fins a cinc metres lineals o fracció pagarà a l'any:
Carrers primera categoria 327,92
Carrers segona categoria 296,35
Carrers tercera categoria 262,33
Mes de cinc metres lineals, per cada metre lineal o fracció pagarà a l’any a més:
Carrers primera categoria 98,12
Carrers segona categoria 88,11
Carrers tercera categoria 78,60
B) Autorització permanent. Usos particulars
Fins a cinc metres lineals o fracció, pagarà a l'any:
Carrers primera categoria 427,54
Carrers segona categoria 360,45
Carrers tercera categoria 296,38
Mes de cinc metres lineals. Per cada metre lineal o fracció d’excés pagarà a l’any a més:
Carrers primera categoria 111,14
Carrers segona categoria 102,76
Carrers tercera categoria 82,59
C) Autoritzacions dotze hores al dia. Garatges públics i establiments comercials i industrials
Fins a cinc metres lineals o fracció pagarà a l'any:
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Carrers primera categoria 262,33
Carrers segona categoria 229,29
Carrers tercera categoria 199,75
Mes de cinc metres lineals. Per cada metre lineal o fracció, pagarà a l'any
Carrers primera categoria 91,12
Carrers segona categoria 82,59
Carrers tercera categoria 74,08
D) Autoritzacions dotze hores al dia. Usos particulars
Fins a cinc metres lineals o fracció, pagarà a l'any:
Carrers primera categoria 327,42
Carrers segona categoria 296,38
Carrers tercera categoria 262,33
Per cada metre lineal o fracció pagarà a l'any a més:
Carrers primera categoria 98,12
Carrers segona categoria 86,11
Carrers tercera categoria 79,10
E) Autorització vuit hores al dia. Garatges públics i establiments comercials o industrials
Fins a cinc metres lineals o fracció, pagarà a l'any:
Carrers primera categoria 199,75
Carrers segona categoria 164,21
Carrers tercera categoria 131,16
Mes de cinc metres lineals. Per cada metre lineal o fracció d'excés pagarà a l'any a més:
Carrers primera categoria 69,08
Carrers segona categoria 49,55
Carrers tercera categoria 34,03
F) Autorització vuit hores al dia. Usos particulars
Fins a cinc metres lineals o fracció, pagarà a l'any:
Carrers primera categoria 262,33
Carrers segona categoria 229,29
Carrers tercera categoria 199,75
Per cada metre lineal o fracció d'excés pagarà a l'any a més:
Carrers primera categoria 91,12
Carrers segona categoria 83,11
Carrers tercera categoria 73,10
G) Autorització quatre hores al dia. Garatges públics i establiments comercials o industrials
Fins a cinc metres lineals o fracció, pagarà a l'any:
Carrers primera categoria 134,18
Carrers segona categoria 114,16
Carrers tercera categoria 102,13
Més de cinc metres lineals. Per cada metre lineal o fracció d'excés pagarà a l'any a més:
Carrers primera categoria 34,53
Carrers segona categoria 26,04
Carrers tercera categoria 20,02
H) Autorització quatre hores al dia. Usos particulars
Fins a cinc metres lineals o fracció, pagarà a l'any:
Carrers primera categoria 199,75
Carrers segona categoria 161,94
Carrers tercera categoria 131,16
Mes de cinc metres lineals, per cada metre lineal o fracció d'excés pagarà a l'any a més:
Carrers primera categoria 49,06
Carrers segona categoria 34,03
Carrers tercera categoria 20,02
RESERVA D'ESPAI PERMANENT EN LES VIES PUBLIQUES I TERRENYS D'ÚS PÙBLIC PER A INICI,
INTERMEDI O FINAL DE LINEA DE SERVEIS REGULARS O DISCRECIONALS DE VIATGERS I
LLOGUER O SERVEI D'ENTITATS
a) Línies de viatgers (unitats i any) 68,09
b) Vehicles de lloguer / any 103,12
c) Entitats / any 262,33
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RESERVES D'ESPAI PER A USOS DIVERSOS PER A NECESSITATS OCASIONALS
Fins quatre metres lineals o fracció, que faci reserva en via pública o terrenys d'us públic municipal, cada 
QUATRE HORES, temps mínim gravat 8
En cas de reserves esporàdiques que suposen tallar  carrers,  s’estableix  una tarifa  per  metro  i  per  les 
primeres dos hores de 0,87 euros, amb un mínim de 86,12 euros corresponent a les primeres dos hores,
incrementant-se progressivament la tarifa 0,87 euros/metro per cada dos hores addicionals respecte a les  
anteriors, fins a un màxim de 4,34 euros/metro per dos hores. Pel que fa a la llargada del tram de carrer 
tallat s'imputarà com a màxim 50 metres de llargada.
Les quotes fixades en la tarifa que corresponen a una anualitat es prorratejaran per trimestres naturals als  
supòsits d’inici o cessació de l’aprofitament.

Article 6è Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament autoritzat o realitzat  
pels períodes naturals de temps, assenyalats en els epígrafs respectius.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança 
hauran de sol·licitar  prèviament  la  llicència  corresponent  i  formular  una  declaració  adjuntant  un  plànol 
detallat de l'aprofitament i de la seva situació dins del municipi.
3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions que han formulat els 
interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si  
n'hi ha, aquestes es notificaran als interessats i es giraran les liquidacions corresponents. Les autoritzacions  
es  concediran  quan  els  interessats  hagin  arreglat  les  diferències  i  quan  hagin  realitzat  els  ingressos 
corresponents.
4. La placa senyalitzadora del gual es lliurarà quan s’hagi pagat la taxa corresponent al primer any per accés 
de vehicles als locals a través de les voreres.
5.  Una vegada s'hagi  autoritzat l'ocupació,  hom l'entendrà prorrogada mentre l'interessat  no presenti  la 
declaració de baixa.
6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del trimestre natural següent al de la seva 
presentació. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.
7. Les obres de construcció, reparació, pintura, reforma, supressió i d’altres que comportin la llicència les 
farà directament el titular de la llicència, sota la inspecció tècnica de l’Ajuntament o bé, si s’escau, pel  
contractista municipal que tingui adjudicats aquesta classe de treball. En tot cas, les obres aniran a càrrec  
del titular de la llicència.
El titular de la llicència, en primer lloc, i, subsidiàriament, el propietari del local per al qual se sol·liciti, seran 
responsables de les obligacions que afecten els usuaris. Concretament, el propietari de l’immoble respondrà 
solidàriament,  amb el  titular  de la  llicència,  de l’obligació de reposar la  vorera i  la  vorada al  seu estat  
primitiu, un cop acabada la llicència.

Article 7è Acreditació de la taxa
1. L'acreditació de la taxa regulada en aquesta ordenança naix:
a) Quan es tracti de noves llicències d’aprofitaments de la via pública, en el moment de la sol·licitud de la 
llicència corresponent, o, si fos el cas, de l’aprofitament.
b) Quan es tracti de llicències d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer dia de cada any  
natural.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments per autoliquidació.
b)  Quan es tracti  de concessions d'aprofitaments que ja  estan autoritzats i  prorrogats,  quan ja estiguin  
inclosos en el padró des del 22 de març fins el 24 de maig.

Disposició transitòria
Aquesta corporació té intenció de procedir a una revisió de la ordenança i considerar en la determinació de 
la quota tributària l’ocupació que es produeix en els espais privats als quals s’accedeix per les voreres, a 
més a més d’actuacions d’inspecció en aquesta taxa.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011, i se’n mantindrà la vigència fins que se  
n’acordi la modificació o la derogació expressa.

Núm. T-15     Taxa per  la  utilització privativa o els  aprofitaments  especials  del  domini  públic  local  a  favor   
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d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general

Es modifiquen els articles 2, 10, 11, 12 i 13 de l'ordenança fiscal el text dels quals passa a ser:

“Article 2

1.  Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa  el  gaudiment  de  la  utilització  privativa  o  dels  aprofitaments  
especials  constituïts  en el  sòl,  subsòl  o volada de les  vies públiques municipals,  a  favor  d’empreses o  
entitats explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o  
una part important del veïnat.

2.  L’aprofitament  especial  del  domini  públic  es  produirà  sempre  que  per  a  la  prestació  del  servei  de 
subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupa el sòl,  subsòl o  
volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular.

3. En particular, s’inclouran entre els serveis esmentats als anteriors apartats els subministraments d’aigua, 
gas,  electricitat,  telefonia  fixa,  telefonia  mòbil  i  altres  mitjans  de  comunicació,  que  es  prestin,  total  o  
parcialment, per mitjà de xarxes i antenes fixes que ocupin el domini públic municipal.

Top of Form 1
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l'exclusió expressa de l'exacció d'altres  
taxes derivades de la utilització privativa o l'aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies 
públiques municipals, necessaris per a la prestació dels serveis de subministraments d'interès general.

Article 10. Base imposable (BI)

1. La base imposable, es determina a partir de l’estimació de l'aprofitament especial del domini públic pel 
servei de telefonia mòbil, i es calcula de la següent forma:
 
BI = (Cmf * Nt) + (NH * Cmm)

Essent:

Cmf:  Consum telefònic mig estimat,  per línia de telefonia fixa, per trucades realitzades des d’un aparell 
mòbil amb destí a línia fixa.
Nt: Estimació de nombre de telèfons fixes instal·lats al municipi.
NH: 95% del nombre d'habitants empadronats al municipi
Cmm: Consum mig telefònic i de serveis, estimat per telèfon mòbil, per trucades de mòbil a mòbil.

2. Per a l'any 2011, els imports són els següents:

Cmf: 50 euros/any
Nt: 13.142 telèfons fixes
NH: 34.657 
Cmm: 263,06 euros/any

3. Si en algun exercici no es disposa d’alguna dada necessària per a la determinació de la base imposable  
es considerarà com a vàlida la corresponent a l’exercici anterior.

Article 11. Quota global municipi (QG):

1. La quota global és la resultant d’aplicar el tipus d’1,5% a la base imposable.
2. El valor de la quota global per l’exercici 2011 és de 146.609,56 euros.

Article 12. Quota tributària per operador (QT)

1. La quota tributària corresponent a cada operador es determina aplicant el coeficient de participació (CP)  
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en el mercat de cadascun d’ells (publicats en l’informe de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions) a la  
quota global municipal.

2. Per l'exercici 2011, el coeficient de participació segons l'informe anual 2009 de la Comissió del Mercat de 
les Telecomunicacions és el següent:

Subjecte passiu Coeficient de 
participació

Quota tributària 
en €/trimestre

Movistar 47,99% 17.589,48
Vodafone 31,91% 11.695,78
Orange 17,12% 6.274,89
Yoigo 1,39% 509,47
Altres operadors 1,59% 582,77

3.  A  efectes  de  determinar  el  coeficient  de  participació,  els  subjectes  passius  podran  provar  davant  
l'Ajuntament que el  coeficient real  de participació a l'exercici  2010 ha estat inferior. En aquest cas,  les  
autoliquidacions s'ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l'obligat tributari.”

Article 13. Règim de declaració i d'ingrés

Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil  relacionades a l'article 12 d'aquesta Ordenança 
hauran de presentar autoliquidació i efectuar l'ingrés de la quota trimestral resultant d'allò que estableix  
l'esmentat article els mesos d'abril, juliol, octubre i desembre.

Altres  empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil,  presentaran la  seva declaració  en base als  
paràmetres establerts a l'article 12, i tenint en compte el període de prestació efectiva dels serveis durant  
l'any en curs.

Es modifica la disposició final segona, la redacció de la qual passa a ser la següent:

“La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011, i se’n mantindrà la vigència 
fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa”

SEGON.- Sotmetre, de conformitat amb el que estableix l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  i  
l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, els acords precedents a informació pública i audiència dels 
interessats per un termini de trenta dies des de la publicació de l’anunci al BOP, de manera que en aquest  
període els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.

TERCER.- Transcorregut el termini d’exposició sense que s’hagin produït reclamacions, els acords adoptats 
restaran aprovats definitivament, de conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de 
març.”

*-*-*

Intervenció de la Sra. Matilde Villarroya

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta la Sra. Matilde Villarroya, qui manifesta que davant de 
l'actual situació econòmica, ens tornem a trobar amb l'últim Ple de les ordenances d'aquest mandat, per 
tant em permetran que no només els hi explique una miqueta quines són les noves actuacions per a les  
pròximes ordenances, sinó que també faré una mica de balanç del que ha sigut aquests quatre anys de 
mandat.

No  els  hi  he  d'explicar  quina  és  l'actual  situació  econòmica,  em sembla  que  ja  portem bastants  anys, 
almenys dos anys parlant del mateix, saben que els ingressos estan patint una davallada important i això 
ens obliga a ajustar al màxim la nostra despesa i a la vegada hem de ser molt curosos alhora de redactar el  
pressupost. El més fàcil hauria estat fer el que estan fent altres Administracions, com és el Govern Central o  
el Govern de la Generalitat, en el cas de pujar impostos, exemples clars els tenim en el cas de l'IVA o en el 
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tema de Transmissions Patrimonials o en el tema dels impostos Especials, com vostès han pogut patir, l'IVA 
ens ha pujat dos punts en molts casos i això evidentment té una repercussió en les nostres ordenances,  
especialment en el tema de les taxes on existeix l'IVA. Per tant el més fàcil hagués estat pujar els impostos i  
pujar les taxes, però no hem volgut fer-ho, la posició d'aquest govern actual és no repercutir aquesta pressió  
en el ciutadà i per tant el que s'ha optat és per la congelació, que potser seria la paraula clau d'aquestes  
ordenances.  Per  tant,  l'impost  de  l'IBI,  increment  zero,  congelació.  En  l'impost  de  vehicles  de  tracció  
mecànica, increment zero, congelació. En el impost d'activitats econòmiques, increment zero, congelació. En 
l'ICIO, increment zero, congelació. En el cas de les taxes, s'han congelat totes les taxes, excepte la taxa  
d'escombraries que s'ha baixat en un punt. Per tant el balanç d'aquest any per al 2011, ha sigut congelació  
absoluta de tots els impostos i taxes. 

Pel que fa referència una mica al balanç del que ha passat en aquest mandat, els hi explicaré que, pel que  
fa referència a l'Impost de l'IBI, de béns immobles, l'any 2008 pujada zero, l'any 2009 pujada zero, l'any  
2010 pujada zero i l'any 2011 pujada zero. Per tant com saben calcular segur, la mitja és pujada zero. 
Davant d'això, l'IPC durant aquests anys ha tingut un increment acumulat del 6,9%. Pel que fa a l'Impost 
d'Activitats  Econòmiques,  2008  increment  zero,  2009  increment  zero,  2010  increment  zero  i  2011 
increment zero, mitjana increment zero, IPC acumulat 6,9%. Impost de vehicles de tracció mecànica, 2008 
increment zero, 2009 increment zero, 2010 increment zero i 2011 increment zero, mitjana increment zero,  
IPC acumulat 6,9%. ICIO i aquí canvia una mica, l'ICIO els hi explicaré juntament amb la taxa de llicències  
urbanístiques, perquè saben que són dos tributs que es complementen, van un lligat amb l'altre, si pugem 
un, moltes vegades es puja l'altre i en aquest cas observaran que hi ha una diferència, ICIO 2008 pujada  
zero, taxa pujada zero, 2009 ICIO pujada 4,8%, taxa de llicències urbanístiques baixada 25%, 2010 pujada  
zero al ICIO i zero a la taxa de llicències urbanístiques i 2011 zero al ICIO i zero a la taxa de llicències  
urbanístiques, mitjana ICIO increment 1,2%, taxa de llicències urbanístiques decrement 6,25%, per  tant  
menys del que es puja i l'IPC acumulat 6,9%, per tant en tots els casos per sota en tots els impostos del IPC.

Pel que fa referència a les taxes, podem dir que les taxes al 2008 es van pujar un 2,5%, el 2009 es van 
pujar un 4,8%, 2010 es van pujar zero i al 2011 es pujaran zero. Això representa una mitjana del 1,83%, 
mentre que l'IPC acumulat continua sent del 6,9%.

Pel que fa referència a la taxa d'escombraries, podem dir que ha pujat de mitjana un 3,15% mentre que l'IPC  
acumulat ha sigut del 6,9%, tenint en compte que per dos anys consecutius s'ha baixat la taxa en el 2010 i  
el 2011 en un 1%.

Tot això ens situa en que els impostos i les taxes durant aquest mandat, podem dir que malgrat la crisi  
econòmica i descomptant l'efecte de la inflació, no incrementa la pressió fiscal al ciutadà, tot el contrari, la 
reduïm, per lo tant, de balanç podem dir que aquest govern s'ha caracteritzat per congelar les taxes i els  
impostos i en alguns casos, reduir la pressió fiscal.

Intervenció del Sr. Jaume Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que en primer lloc i en relació una mica a la  
reflexió  en  la  que  la  Sra.  Villarroya  iniciava  la  seva  intervenció  sobre  l'actuació  de  les  diferents 
administracions, bé diguem que és una reflexió fàcil, compartiríem en bona part al que es diu en referència  
al Govern de l'Estat, no compartiríem tant el seu anàlisi en relació a les actuacions que ha fet la Generalitat,  
hi han moltes maneres de fer les coses. És cert que s'ha pujat l'Impost sobre Transmissions Patrimonials, no 
tothom està en condicions avui de fer Transmissions Patrimonials. També és cert que s'ha pujat encara que 
sigui de manera simbòlica el tram català de l'IRPF a les rendes més altes i això aquí es comença a intuir algo  
del que parlarem una miqueta ara, que és la progressivitat fiscal.

En  relació  a  les  ordenances  compartim  que  avui  amb  els  instruments  que  tenim  la  única  cosa  que  
pràcticament  podem fer  és  el  que  fem,  que és  congelar,  partint  per  tant  d'aquesta  coincidència  en lo 
plantejament que se'ns fa des del govern, ja saben o ja coneixen algunes de les demandes que hem fet  
respecte  a aquestes ordenances fiscals i  no en aquestes,  sinó en totes i  que reprodueixo i  es centren  
bàsicament en tres reivindicacions que exposo de manera molt sintètica.

La primera és l'harmonització de bonificacions, és un tema que vostè Sra. Villarroya ha recepcionat diverses 
vegades i que avui no té concreció. L'altre dia en Comissió em deia que no ho tenen previst per a l'any que  
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ve, però que sí que ho han estat treballant, jo no he vist el producte d'aquest treball i voldria que m'expliqués 
d'una manera més ampliada quins treballs s'han fet per intentar harmonitzar aquestes bonificacions i és que 
de vegades tendim a tractar de manera uniforme a tots els subjectes passius, a tots els contribuents i per  
exemple avui, congelar de manera indiscriminada, no pot ser d'altra manera en los instruments que tenim  
avui, taxes e impostos, quan a lo millor si introduïm formes de bonificació que siguin capaços de discriminar 
en  funció  de  renda,  que  introdueixin  elements  de  progressivitat  fiscal  no  caldria  recórrer  tant  a  les  
congelacions, podríem introduir, podríem aplicar el que ha estat l'IPC i en canvi bonificar a aquelles persones  
que realment ho necessiten. Això que tampoc no és un dogma, no és una veritat absoluta, saben vostès que  
en determinats casos pot contribuir a que la fiscalitat sigui més justa i de tota manera ho centro una altra  
vegada més enllà d'aquesta petita reflexió en si estem disposats o no a treballar, potser en les ordenances 
fiscals generals, potser en cadascun dels tributs municipals, per tenir unes bonificacions harmonitzades i  
per tant coherents llevat de les especificitats que pot tenir  cadascun dels tributs per a tota la fiscalitat  
municipal.

En  segon  lloc  i  vam mostrar  la  nostra  disconformitat  l'any  passat  i  enguany  la  reiterem,  demanem la 
supressió  dels  drets  d'examen,  sobretot  drets  d'examen  per  accedir  a  llocs  de  treball  que  es  fan  a 
l'Ajuntament, sobretot per aquells contractes de treball que no passen dels sis mesos i no superen els 9.000 
euros bruts, per entendre'ns, la veritat és que la quantitat de gent que avui està buscant feina, que coste  
diners buscar feina, és complicat explicar a determinats nivells. Estic d'acord en que per traure una plaça de 
policia local es pugui cobrar una taxa d'exàmens, es fa en moltes altres administracions i es fa en molts 
altres llocs de treball públics, diguem mínimament qualificats, però també es veritat que avui estem traient a 
concurs llocs de treball  precaris pràcticament, que no arriben o que són de sis mesos i que tenen una  
remuneració molt baixa, estaria bé que aquests drets d'exàmens no es cobressen.

Per últim la modificació del calendari fiscal, ja ho hem dit aquests dies, cobrem els rebuts si no m'equivoco, 
del IVTM, de l'impost de circulació, el dia 15 de maig i el dia 16 de juny cobrem l'IBI, la contribució i cobrem 
la taxa de recollida d'escombraries i això per a una família mitjana a Tortosa són set-cents i pico d'euros que 
venen de cop i no ens costaria res o com a mínim així ho entenem nosaltres, separar la facturació d'aquests 
tributs durant l'any, una d'aquestes figures fiscals es podria estudiar també la qüestió en relació a comerços, 
però això que és d'una família tipus separar-ho  a un tribut per quadrimestre i  per tant distribuir  d'una 
manera més equilibrada la càrrega que suposa aquests tributs a les nostres famílies en un temps que la 
veritat és que 700 euros en molts de casos i a moltes cases són una quantitat més que respectable.

No m'estendré en altres  propostes  més complexes en aquest  àmbit.  Crec que enguany el  que s'ha  de 
plantejar és si som capaços, tot i que no és propi de les ordenances fiscals que aprovem avui, però si que és  
un bon dia, el dia que aprovem quines són les quanties d'aquests tributs, si que és un bon dia per agafar el 
compromís de negociar amb Base o fer els tràmits pertinents per a que durant l'exercici 2011, aquests  
tributs no vinguin de manera acumulada en un sol mes, sinó que vinguin una mica millor distribuïts  en el  
transcurs de l'exercici,  espero que em responguin aquestes tres qüestions que he plantejat breument i 
posicionarem el vot en la següent intervenció. 

Intervenció del Sr. Ricard Forés

Tot  seguit  pren la  paraula  el  Sr.  Forés,  qui  manifesta que la  tinenta d'alcalde d'Hisenda ho ha explicat 
perfectament i breument el que és la proposta que portem a Ple i ha fet bé d'explicar i fer una mica de  
balanç dels quatre anys on ha quedat bastant palès quin ha estat el resultat per la ciutadania que ha sigut 
de rebaixa si comptem a més a més amb l'IPC i comptem amb la pujada recent del IVA. Jo crec que això es 
deu a uns quants factors, el primer a una voluntat política explícita de fer-ho així, en part condicionada per la  
situació econòmica, però en part  també per una voluntat  de no incrementar  la  pressió fiscal  sobre els 
nostres ciutadans i  ciutadanes. 

En segon lloc i m'agradaria dir-ho jo aquí també, per una feina molt ben feta de gestió d'ingressos, és a dir, jo  
crec que s'explicava aquest dia que aquesta rebaixa, per exemple de la taxa d'escombraries d'un 1% no 
repercutirà en les arques municipals perquè hi  haurà més ingressos provinents d'aquesta millora de la 
persecució  del  frau  i  de  tenir  un  llistat  més  acurat  de  tothom qui  ha  de  pagar,  per  tant  una  primera 
conclusió, seria que si fem bé la gestió d'ingressos i si tothom qui ha de pagar paga, tots els ciutadans i tota  
la resta ens en podem sortir beneficiats com ha sigut el cas, i també una altra reflexió, potser és menor,  
però també m'agradaria comentar-la i és que en la recollida d'escombraries, també el fet que cada vegada la  
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ciutadania de Tortosa recicla més, això està ajudant a baixar els costos i per tant també és una ajuda més  
que fa que es pugui baixar aquesta taxa d'escombraries. 

Per tant tot plegat, jo crec que fa que estiguéssem davant d'unes ordenances, com la resta d'aquests anys 
passats, molt adequades i lògicament com un grup d'Esquerres que som el que represento, molt satisfets de 
poder presentar aquesta proposta.  

Intervenció del Sr. Joan Sabaté

A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Sabaté,  qui  manifesta  que  segurament  per  una  situació  de  crisi 
econòmica com la que estem vivint en aquest moment, no hi ha una altra política fiscal possible en l'àmbit  
municipal que de la prudència i de no incrementar la pressió fiscal, per tot això votarem a favor, ja els hi  
avanço la proposta d'ordenances fiscals que ens plantegen, ja ho vam fer l'any passat. 

Amb tot si que voldria fer alguns comentaris. Sra. Villarroya, vostè parlava ara de congelació, hi ha fet un 
balanç dels quatre anys de mandat plantejant que hi ha hagut una voluntat constant de mantenir congelats  
els tributs, de fet l'altre dia, per declaracions que hem sentit i llegit de la roda de premsa en que van fer com  
a govern municipal i van presentar la proposta, parlaven de que el govern ha prioritzat la reducció de la  
pressió fiscal sobre el contribuent, no sé si és possible en la situació econòmica actual baixar la pressió 
fiscal, perquè realment tot i que la situació econòmica és difícil i evident, no pressionar més fiscalment als  
veïns de Tortosa, segurament si baixessen molt els tributs, l'Ajuntament encara tindrien més dificultats de 
les que té, però vostès han parlat d'això i ha parlat de congelació, de totes maneres amb les dades que ha  
donat, ha oblidat algunes cosetes, perquè clar vostè parlava de congelació dels tributs, d'increment del IPC i 
s'ha oblidat de dir que una part important dels impostos, sobretot l'IBI depenen d'uns valors cadastrals, que  
els pressupostos generals de l'Estat incrementen anualment i per tant això ha significat que evidentment els 
contribuents, els tortosins, han pagat més, per tant el que no s'ha variat és el tipus, el coeficient que aplica 
l'Ajuntament, un coeficient que curiosament el seu grup municipal venia plantejant que era excessivament  
alt en els mandats anteriors i que vostès no han rebaixat, sinó que han mantingut al llarg de l'actual mandat.  
Per tant l'Ajuntament ha recaptat més perquè els tortosins han pagat més, que no es varie el coeficient és 
simplement una forma de mantenir la pressió fiscal en un increment moderat, perquè així ho preveuen els 
pressupostos generals de l'Estat, però ascendent o el que passa amb l'Impost d'Obres i Construccions, que 
evidentment és un percentatge que s'aplica als pressupostos d'obres, és cert que a la construcció hi ha una  
aturada  en  aquest  moment,  segurament  els  costos  no  han  pujat  molt,  però  en  qualsevol  cas  es  van 
modificant en funció dels costos del projectes d'obra. 

Així mateix, Sra. Villarroya han parlat de la baixa de la taxa d'escombraries, parlava d'un increment mitjà del 
3,5%, no sé si es referia anual o de tot el mandat, perquè només el primer any van pujar una mitjana del  
14%, per tant és evident que això s'ha anat mantenint i  acumulant-se les variacions posteriors. La taxa 
d'escombraries plantegen que la baixen un 1%, la mitjana més o menys és certa, en l'àmbit domiciliari, però  
clar potser s'hauria pogut fer alguna cosa més, perquè més enllà de l'eficàcia en la recaptació, el cost del  
servei per part de l'empresa adjudicatària, per la revisió dels costos d'acord al contracte signat amb l'anterior 
mandat, ha baixat al voltant d'un 9,5%, en canvi vostès baixen la taxa un 1% i ja sabem que l'IVA s'ha  
incrementat  un  2%  i  que  hi  han  altres  costos,  però  en  realitat,  vostès  baixen  un  1%.  Dit  de  manera  
entenedora, venen a fer que les famílies tortosines s'estalvien un euro a l'any de mitjana aproximadament, 
clar simbòlicament està bé, però l'efecte econòmic d'això, reconeixeran que és escàs.

Entenem nosaltres també, quan li dic que s'hagués pogut fer una mica més, que presenten un estudi de 
costos sobre dimensionat, la taxa d'escombraries cal recordar que es deriva d'un estudi de costos, s'ha de 
pagar per part dels ciutadà el cost del servei, un estudi de costos que tal i com es va reformular per al 2010 
estava fixat en 530.383 euros, ara l'estudi de costos actual planteja un cost de 180.745 euros, parlo del 
servei estricte de recollida, gairebé un 10% d'increment, ens sembla excessiu i que evidentment no s'ajusta  
a la realitat, al marge de que ve imputats una serie de serveis administratius i d'un altre tipus que s'han 
d'imputar, però que també pensem que estan sobredimensionats i que per tant amb un estudi de costos 
més ajustats s'hagués pogut fer una rebaixa superior de la taxa d'escombraries. En quant a l'Impost de Béns  
Immobles, el que popularment es coneix com la contribució urbana, no puja el coeficient, però haurà de 
pujar una mica en funció del que preveu el projecte de pressupostos generals de l'Estat d'increment del 
valor cadastral, per tant els tortosins pagaran una mica més i vostès recaptaran més perquè es pagarà més,  
per tant si realment tenien voluntat d'haver congelat els tributs, podien haver baixat aquest coeficient, que 
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com els hi he dit abans, té raó el Sr. Pere Panisello, evidentment vostès van criticar que era molt alt i per tant 
ho tenen fàcil, que és baixar el coeficient, perquè com els hi he dit, l'import de la papereta de la contribució, 
no costarà el mateix, sinó que costarà més.

Es  podia  haver  fet  un  esforç  superior  segurament  per  poder  baixar  la  pressió  fiscal.  En qualsevol  cas 
entenem que no s'ha fet, s'ha congelat i ja els hi he dit abans que votàvem favorablement, però permètim 
una reflexió final, més enllà de fer un esforç en la gestió dels ingressos, malgrat la congelació dels tributs, el  
que cal fer sobretot i això en tindrem oportunitat de parlar-ne amb el projecte de pressupostos quan ens el 
plantegen, sobretot el que s'ha de fer és gastar menys, han de fer un esforç per pagar els catorze milions  
d'euros que deuen als proveïdors, rebaixar el deute galopant, que avui és de més de 45.000.000 d'euros 
sens comptar  les societats mercantils,  més de 7.500 milions de pessetes i  per  tant  amortitzar,  perquè 
evidentment si es fa una política prudent en els ingressos, el que s'ha de fer Sra. Villarroya, senyora i senyors 
regidors és fer contenció en la despesa i vostès aquí n'han fet molt poca. En qualsevol cas, la política que  
toca fer ara és precisament de congelació, curiosament vostès l'any 2007, en any de final de mandat com 
ara, davant d'una congelació de la pressió fiscal, en un moment de bonança econòmica que l'Ajuntament 
estava sanejat parlaven d'electoralisme, no sé si ara els hi seria d'aplicació el mateix criteri.

Intervenció de la Sra. Matilde Villarroya 

Tot seguit pren la paraula la Sra. Villarroya, qui manifesta al Sr. Forcadell, que vostè diu que el que hem fet  
és fàcil, fàcil no és gaire, el fàcil és pujar els impostos, vale. Vostè Sr. Forcadell em diu que està en contra del 
que estic  dient respecte al  Govern de la  Generalitat,  bueno, l'increment a les rendes més altes i  altres 
impostos, és merament simbòlic i no podem estar dient que estan baixant els impostos a la Generalitat i  
tampoc en el Govern Central, crec que el difícil és això, el difícil és congelar els impostos com estem fent,  
malgrat que algú diu que això no és una congelació, però jo reitero que sí, que és una congelació. 

Pel que fa referència a les bonificacions,  a veure, una bonificació genèrica no es poden fer,  perquè les  
bonificacions són fruit del fet imposable, per tant cadascuna va lligada al seu fet imposable, per tant no puc  
fer una bonificació genèrica, s'ha de tractar de manera independent. Treballar sobre les bonificacions, fer la  
proposta de dir “baixem a les rendes més baixes”, és fàcil, però això s'ha de fer, s'ha de fer un estudi de 
costos, s'ha d'aplicar, vull  dir que en cap cas he vist cap estudi de costos amb les propostes aquestes,  
simplement  es  llança  la  proposta  i  desprès  el  fàcil  és  que  ho  facin  ells,  quan  la  majoria,  parlant  de 
bonificacions he revisat totes les bonificacions que hi han a les ordenances i la majoria de les bonificacions  
han estat ficades pel govern de Convergència i Unió o en el seu moment quan estava a l'oposició, m'he  
permès  el  luxe  de  revisar  totes  les  que  hi  han  i  per  dir-li  una  xifra,  li  puc  dir  que  en  la  bonificació 
corresponent a l'IBI  hi  han tres propostes incorporades per  Convergència i  Unió,  en l'Impost  d'Activitats 
Econòmiques n'hi han dos, pel que fa referència al de vehicles de tracció mecànica, n'hi han dos més i pel  
que fa referència a la taxa de recollida d'escombraries que és una mica el seu cavall de batalla, li diré que  
durant aquest govern, s'han pujat el IPREM, la bonificació del IPREM abans estava al 1 i 1,5 i nosaltres l'hem 
pujat al 1,5 i al 2. Per tant s'està treballant en les rendes més baixes i el fàcil és dir “fer bonificacions” sí,  
però com? Apliquem-les, fem els estudis, fem l'anàlisi, perquè jo també puc dir que traure els impostos, els 
ciutadans estaran encantats, però això no és, jo he de dir com ho he de fer i he de veure si realment és 
viable o no és viable i actualment aquestes propostes la majoria dels casos no és viable. És com la proposta  
de dir que els músics de la banda vagin gratis a l'Escola de Música. Escolte jo també ho puc dir això, però ja 
ho sé que vostè no ho va dir Sr. Forcadell, això va ser una proposta del grup Socialista, però és que això és 
molt fàcil de dir, però després és molt difícil d'aplicar, ens hem de mirar molt el que diem i el que proposem, 
perquè de cara a la ciutadania queda molt bonic, però de cara a implementar-ho és molt complicat, per tant  
m'agradaria  que  de  cara  a  això  poguéssem  treballar  durant  tot  l'any,  no  ho  limitéssem  al  ple  de  les 
ordenances o el dia de les comissions, treballem-ho.

Pel que fa referència als drets d'examen que també em proposa que els traguéssem i que jo sapigue la  
Generalitat no els ha tret i continua tenint tots els drets d'exàmens i d'altra banda, l'estudi de costos dels  
drets d'exàmens cobreix en la majoria dels casos només el 40% del cost. Jo entenc que abans no n'havia,  
clar que no n'hi havia, si no es feien processos de selecció, ni en tribunals, ni en res, es feia a dit, però ara  
hem de pagar als tribunals, hem de fer moltes altres coses, però per lo tant això té un cost, el cost de tots  
els vocals, de tots els tribunals, dels secretaris, de les proves, tot això té un cost important, que la majoria 
dels casos és superior al 40% del cost. Nosaltres només cobrim el 40%, per tant jo crec que el que no  
podem fer és el que m'està proposant pujar aquesta taxa als que fan exàmens de nivell superior, però el que 
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no puc fer és baixar-la als altres, perquè ja li dic, en els casos més inferiors, de proves més inferiors, estic  
parlant del 40% que només cobreixo, per tant el que no podem fer és fer-lo sense cost aquest servei.

D'altra banda, pel tema del calendari que em proposa. El tema del calendari si mirem en l'ordenança pròpia,  
ens està dient de la taxa d'escombraries per exemple diu “el pagament de la taxa es realitzarà durant el 
període  de  cobrament  que fixi  l'Ajuntament  de Tortosa o  l'Administració  encarregada de la  gestió”.  Tot 
enunciant-ho, això ho vam proposar nosaltres l'any passat i  hem tingut reunions amb BASE per canviar  
aquest  calendari,  d'acord  o  sigui  amb  la  passada  reunió  amb  BASE  i  vostè  pot  parlar  en  los  seus  
responsables, això ja s'ha proposat, per tant no em vingui amb la idea de que és de vostè la idea, ja que  
nosaltres ja ho vam proposar l'any passat i vostè estava a la Comissió quan es va dir i d'altra banda, jo he  
sentit que vostè com a proposta estrella, m'està dient el tema de la “tarifa plana”. Ja sé que vostè està 
parlant d'aquest tema i entenc que el que m'està dient és pagar a troçets la quantitat total de l'impost, cada 
mes anar pagant, això que em proposa es diu fraccionament, no tarifa plana, es diu fraccionament i  el  
fraccionament aquí ja s'està fent. Si agafa l'ordenança fiscal general i aquesta diu “els drets tributaris i altres 
de  dret  públic  que  es  trobin  en  període  voluntari  o  executiu,  podran  ajornar-se  i  fraccionar-se  prèvia 
sol·licitud, les fraccions seran trimestrals o mensuals i l'import mínim de cada fracció és de vint euros, per 
tant això que vostè m'està proposant ja ho estem fent, això ho diu l'ordenança general, per tant ja ho estem 
fent i si s'agafa cadascun dels impostos que vostè m'està tractant, l'IBI per exemple, en el seu article 8è per 
exemple al punt tres diu “no s'exigiran interessos de demora en els acord d'ajornament o fraccionament de  
pagament que sol·liciten en el període voluntari, per tant el que m'està proposant ja s'està fent, s'està fent  
això, trobarà el mateix article en la taxa d'escombraries, en el seu article 8, en el punt 6 i el mateix en 
l'Impost de vehicles en l'article 7è punt 5. Per tant això no és cap novetat el que m'està proposant, l'actual  
govern ho està fent, o jo no l'he entès, que és possible, perquè m'està dient que no, però jo la veritat no sé  
que m'està dient, si m'està proposant una altra cosa no l'entenc. 

Altra banda el Sr. Sabaté em comenta que això que estic dient de la congelació no és així, perquè en els  
pressuposts generals, em diu que no és congelació això que fem, perquè no estic traient pressió fiscal als 
ciutadans. Potser si als pressupostos generals ho haguessen congelat, potser nosaltres tampoc ho patiríem 
ara, parle-ho amb el Sr. Zapatero d'aquestes coses. 

D'altra banda és cert que l'IBI no el podíem pujar més, això és cert, vostè Sr. Sabaté el va deixar a tope, per  
tant els ciutadans de Tortosa estan al màxim de tots els seus impostos gràcies a vostès, això sí que no els hi  
puc traure el mèrit, si que els podíem baixar, però la situació actual no ens ho permet d'acord, per tant és  
molt fàcil dir que baixen els impostos ara que estan en època de crisi baixen els impostos per a tenir menys 
ingressos. Nosaltres no ho vam fer. Nosaltres que estàvem en època de bonança financera els vam pujar a 
tope, però ara vostès que ho estan passant malament, que tenen menys ingressos,  ara baixe'ls vostès, 
home, això és poc serio.

Després d'altra banda, el tema que m'està dient de que no han  baixat la pressió fiscal, això no és cert. Si  
descompten l'efecte del IPC, que és un 6,9%, estem baixant la pressió fiscal, faci vostè els comptes. Després 
em comenta la taxa d'escombraries, que vostès el primer any la van pujar el 10% de mitjana, vale i si vol  
parlar de casos particulars, jo li diré que en els particulars, concretament que vostè parla, el primer any de 
mandat de vostès el van pujar al 134% que es diu prompte, 134%, vostès van pujar de 50 euros a 119 euros 
la  taxa d'escombraries i  durant  tot  el  seu mandat,  la  taxa d'escombraries va pujar  el  37%, en aquests  
particulars, que són la majoria dels nostres contribuents que paguen aquesta taxa, per tant no em digui que 
no ha baixat, nosaltres la nostra mitjana és del 3,17%, per tant jo crec que evidentment queda palès i qui  
vulgui escoltar-ho ho sabrà que s'ha baixat i sinó que agafi les dades i faci la comparació que això és cert. 

Intervenció del Sr. Alcalde

A continuació pren la paraula el Sr. President qui manifesta, Sr. Forcadell que l'Alcalde té dret a intervenir al  
debat, per tant, sí, és un dret, tinc tant de dret jo com vostè Sr. Forcadell.  Clar Sr. Forcadell  fa algunes 
propostes a part d'aquesta proposta peculiar que no m'atreveixo a qualificar de la tarifa plana, que em 
penso que la regidor ja li  ha qualificat molt clarament. Escolte es va aprovar, l'Ajuntament no en tenia,  
l'Ajuntament no ho tenia regulat i per tant no tenia ordenança fiscal general, a l'any 2008 si recorden van  
portar al Ple per a que sigui d'aplicació a l'any 2009 una ordenança fiscal general i aquesta ordenança 
general va aprovar i permet el que ara vostè fa com la seva proposta estrella que diu que a més a més diu 
que l'incorporarà al programa electoral, imagines, en total una cosa que el govern municipal a l'any 2009 ja  
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es va aplicar, que és la possibilitat de que qualsevol ciutadà de Tortosa que vulgui, s'adreça a l'Ajuntament i  
dels tres impostos que vostè feia referència, sense cap tipus d'interès, pugui repartir els seus impostos com 
cregui convenient, ho presenta a l'Ajuntament i l'Ajuntament ho resol. Això des de l'any 2009 i això el Sr.  
Forcadell diu que és una proposta nova, serà una proposta nova perquè se li ha ocurrit a vostè, però si  
s'hagués llegit el que vam aprovar i les ordenances que portem, això ja es pot fer ara, ja ho pot fer qualsevol 
ciutadà, es pot adreçar a l'Ajuntament i dir, mire escolte, jo he de pagar això i això en període voluntari, ho  
domicilio,  els  fraccionaments  són de vint  euros  cap a munt  i  ja  es  pot  fer.   Vostè  també ens proposa 
d'harmonitzar les bonificacions i això jo cada vegada que ho proposa jo li contesto el mateix i no em cansaré 
de contestar-ho, escolte Sr. Forcadell, vostè sap com funciona això dels impostos municipals? Estan regulats 
per una llei, la “Ley de Haciendas Locales” de l'Estat i aquesta llei defineix uns fets imposables i amb una  
bona tècnica tributària, d'acord amb els fets imposables estableix una serie d'exempcions fixes i potestatives 
diferents per a cada impost, les fixes tots els Ajuntaments les tenen, les potestatives les trien,diferents per a 
cada impost i a la vegada fixa unes bonificacions, unes de fixes i unes altres de potestatives. Les fixes tots  
els  Ajuntaments  tenen  les  mateixes  i  les  potestatives  les  podem  triar,  però  podem  triar  entre  les 
potestatives, per tant les bonificacions que es fiquen al IBI, no són les mateixes bonificacions que es fiquen 
a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, ni són les mateixes bonificacions possibles per a l'Impost 
sobre l'Increment de dels Terrenys de Naturalesa Urbana o sobre qualsevol dels tributs, per què? Perquè 
responen  a  fets  imposables  diferents  i  per  tant  les  bonificacions  i  les  exempcions  no  són  les  que 
l'Ajuntament vol, són les contemplades a la Llei d'Hisendes Locals. Per tant si a la Llei d'Hisendes Locals no 
estan harmonitzades, els Ajuntaments en les seves ordenances fiscals no les pot harmonitzar, no les pot.  
Vostè pot venir aquí i dir el que cregui convenient, però ens hem d'adaptar a la legislació i per a diferents fets 
imposables, la Llei d'Hisendes Locals suposa e implica diferents tipus de bonificacions i per tant dir que 
harmonitzarà les bonificacions és un “brindis al sol” igual com “brindis al sol” és dir que vostè farà una tarifa  
plana d'impostos, una tarifa plana que jo sàpigue, és aquell que paga i consumeix el que vol, per tant aquí  
no és qüestió d'això, si en la tarifa plana el que vostè vol intentar visualitzar és que es pugui pagar una  
quantitat fixa al mes o al trimestre i així pagar tots els impostos, això també es pot fer ara, però es pot fer  
ara perquè es va aprovar a l'ordenança fiscal general i la vam aprovar al 2009, no l'havíem aprovat els anys  
anteriors, ho vam aprovar ara, per tant estan bé les seves propostes, home estan tant bé que ja fa dos anys  
que les tenim aprovades i les altres no les podem aprovar, perquè la Llei no ho permet, en tot cas faci valer 
la seva posició bastant sòlida al Congrés dels Diputats i a veure si ho canvien, però mentre no es modifiqui  
la Llei d'Hisendes Locals, això és una proposta que no és viable.

Pel que fa a la intervenció del Sr. Sabaté, bé em diu “nosaltres vam congelar al 2007 les ordenances fiscals i  
vostès ens van dir que era electoralista”. Primer, no les van congelar, les van pujar molt poquet per sota del 
IPC, per tant no les van congelar, vostè no ha congelat mai cap impost i diu “em van acusar d'electoralisme”, 
home Sr. Sabaté,  vostè s'havia passat sis anys constantment pujant tots els impostos i l'últim any agafa i diu 
que no ho puja tant com l'IPC, i clar que era electoralista i ho vam denunciar i ho vam dir, però és que 
nosaltres venim fent exactament avui el mateix que vam fer l'any passat i en la majoria d'impostos el que  
havíem fet els anys anteriors. És veritat, una cosa tenia raó la Sra. Villarroya, en alguns casos no és mèrit  
nostre Sr. Sabaté, que avui i els tortosins i tortosines ho han de saber, que no pugéssem l'IBI és mèrit del Sr.  
Sabaté, el Sr. Sabaté va deixar l'IBI al tope, no el podem pujar i jo recordo que en aquell mateix Ple, li vaig dir  
a més a més, que si jo sóc Alcalde i sinó revise l'acta, em comprometo a no pujar l'IBI, però no gràcies a la  
meva acció, sinó a la seva, que l'ha deixat a tope i  vostè pot agafar i  comprovar com estaven els tipus 
impositius de tots els impostos a l'any 99 i  com els va deixar a l'any 2007, en alguns sense marge de  
maniobra, en l'IBI sense marge de maniobra, perquè ho va pujar al màxim. Que em digui escolte és que s'ha  
reduït el 9% de la contracta d'escombraries, o li han informat a mitges o no l'han informat bé Sr. Sabaté. 
Vostè va signar el contracte i sap la clàusula de revisió i vostè ha fet els números d'aquesta clàusula de  
revisió per a l'any 2011? Perquè clar, la clàusula de revisió, entre altres coses, preveu que es revisaran els 
preus en funció de l'evolució del preu del gasoil, que vostè per cert l'estava aplicant no en funció del preu del  
gasoil a Catalunya o del preu del gasoil a l'Estat Espanyol, vostès ho aplicaven en funció del preu del gasoil a  
una gasolinera de Tortosa, peculiar sistema de revisió per cert, clar es va tenir que refer aquest sistema de 
revisió Sr. Sabaté i per tant, d'acord amb l'estimació i com ha evolucionat els preus del gasoil, que per cert si  
vostès ho saben no han disminuït, van tenir la sort de que va disminuir algo a finals de l'any passat, però ara 
han tornat  a incrementar  de forma exponencial,  les  estimacions de costos.  La revisió aquesta  serà  un 
increment aproximadament del 15% per a l'any vinent Sr. Sabaté, aproximadament, per tant, no digui que  
ara hi ha una reducció del 9%, perquè primera no ho és, ja li dic que s'informe bé, segurament la reducció és 
molt menys que això, és un 9% d'un concepte, el 9% li han dit bé, però sobre la contracta general d'aquest 
9%  representa  aproximadament  un  2%,  però  clar  Sr.  Sabaté,  li  ha  dit  la  Sra.  Villarroya,  vostè  que  va  
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multiplicar pràcticament per dos la taxa d'escombraries ens ve a parlar aquí de taxa d'escombraries? Vostè 
ens diu que es poc una reducció d'un 1%, quan vostè, la veritat que no va ser el primer any de mandat, va 
ser  el  quart  any  de  mandat,  el  primer  any  del  segon  mandat  que  vostè  va  pujar  un  134%  la  taxa  
d'escombraries, però no és la taxa d'escombraries, és que són tots els impostos, per tant vostè que passarà 
a la història que ha pujat més els impostos de la ciutat de Tortosa, que tingui el valor de venir aquí i dir no és 
que vostès els congelen però els haurien de baixar, si va estar set anys pujant-los i després diu, és que em  
van acusar d'electoralisme, clar, perquè es va passar tots els anys pujant els impostos i l'any que venen 
eleccions,  els  intenta congelar,  que no els  congela,  que els  puja l'IPC.  Clar  la  diferència és aquesta Sr. 
Sabaté,  li  he  llegit  el  que  s'ha  incrementat  i  dir  l'IBI  es  paga  més  perquè  hi  ha  un  increment  dels  
pressupostos  generals  de  l'Estat  del  valor  cadastral,  home,  doncs  que  el  Sr.  Zapatero  congele  aquest  
increment. A què ha congelat les pensions? A què ha rebaixat el sou dels funcionaris? Doncs que congele el  
valor cadastral, perquè no ens afecta als Ajuntaments, el valor cadastral que ens afecta a l'Ajuntament és  
minso, ara li afectarà al IRPF, li afectarà transmissions patrimonials, li afectarà al impost sobre Successions i  
Donacions, li afectarà a tots els altres impostos, molts dels quals recapta el propi estat, per tant el que ha de  
fer el Sr. Zapatero és congelar aquest increment, perquè si congela les pensions i si congela el sou dels 
funcionaris per al 2011, també seria raonable que congelés el valor cadastral, però això no és una potestat  
de l'Ajuntament i jo estic segur que ho farà, estic segur que ho farà, estic segur que encara que sigui a 
última hora, els valors cadastrals els acabarà congelant, perquè és incomprensible que es congele el salari  
dels funcionaris, que es congele les pensions i en canvi no es congele el valor cadastral, o després es vulgui  
fer, no entraré en lo que ha dit el Sr. Forcadell, de que s'ha pujat encara de forma simbòlica, crec que ha dit,  
és veritat de forma simbòlica l'IRPF, tot això són simbolismes i aquí no es tracta de discutir l'IRPF, és qüestió  
de discutir el que ens toca a nosaltres, per tant davant d'una congelació, nosaltres no preveiem, jo no l'he 
vist, però jo no preveig que incremente el Sr. Zapatero el valor cadastral per al proper any, no ho podia  
entendre,  seria  incomprensible  que  estigués  congelant  pensions,  que  estigués  congelant  sous  de 
funcionaris i incrementés aquest valor cadastral, seria inconcebible, a més vostè és Senador i jo l'insto a que 
faci  una proposta  valenta  al  Senat,  si  s'atreveixen a  portar-ho,  que jo  crec que no,  a  aprovació  en un  
increment  dels  valors  cadastrals  i  digui,  escolte,   congelació,  un  govern   que  es  diu  d'esquerres  està 
congelant les pensions, està congelant el salari dels funcionaris i també congelem el valor cadastral i els  
tributs i a partir d'aquí en podem parlar, però clar, que ens vingui a donar lliçons de baixar impostos, tantes  
coses hem vist, que no ens ve una de nou.

Intervenció del Sr. Jaume Forcadell

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell qui manifesta que déu ni do la contesta a les propostes que en  
positiu presenta aquest grup. És curiós recordar com es podia parlar abans de determinats temes i com ara,  
per una mutació a mal evidentment de la gent que forma el govern municipal, principalment del seu Alcalde, 
avui és més complicat i és que vostè m'explica que a l'any 2008 vam aprovar una ordenança fiscal general i  
la  regidora sap que vaig participar  activament en, com a mínim, aportacions en la  elaboració d'aquella 
ordenança fiscal general i sobretot en la part de fraccionaments i ajornaments en la matisació de quins eren  
els  avals,  de  quines  eren  les  garanties  que  es  demanaven  als   contribuents  per  aconseguir  aquests 
ajornaments i fraccionaments, figures que conec i com explicaré després tenen algo a veure, però no tot, en 
la proposta que vam llançar en roda de premsa dijous, també havíem participat, perquè llavors es veu que 
les coses anaven d'una altra manera, en instaurar una nova bonificació per exemple en l'IVTM, en lo tema 
dels  vehicles  elèctrics  que  vam introduir  una nova bonificació,  havíem celebrat  quan va  aparèixer  una  
bonificació relacionada amb l'IPREM com a dit  la  regidora,  que és precisament el  que es proposa ara,  
d'alguna manera harmonitzar en temes de renda aquelles figures tributaris que ho permetin, no és proposa  
res més i vostès enlloc de debatre-ho, ja que no vam poder debatre en comissió, a què no Sra. Villarroya? No 
vaig venir perquè no se'm va convocar i vostè ho sap i el que em sembla absolutament deslleial és portar  
temes aquí que no s'han pogut portar a comissió, perquè va haver espero un error en la convocatòria i  
respondre així, això és deslleial i és un canvi important en relació al seu comportament de fa un temps i això  
probablement confirma la involució d'aquest govern en la seva relació en els grups de l'oposició i la seva 
capacitat per a debatre d'una manera serena i adulta en benefici dels ciutadans. 

En relació a l'harmonització de bonificacions ja ho hem dit, és que vostè a més i és una altra de les coses  
que em sorprèn, vostè té, primer té un discurs en privat i un altre en públic, cosa que a mi ja em molesta  
bastant i després vostè té un discurs i l'Alcalde en té un altre o sigui el discurs seu en privat és que això 
s'està estudiant, el seu discurs en públic és que això, aquest treball que jo no disposo ni de les dades, ni del  
personal per a fer-lo per a fer un estudi de costos, que aquest treball l'hauria de portar jo com a proposta,  
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cosa que em sembla insòlita, jo no li he posat terminis, vostè em va dir, això s'està treballant i li vaig dir,  
doncs explicam què heu estat treballant i això ajudarà a que fem una abstenció. Escolta ni m'han trucat per 
explicar-me el que s'havia estat fent i ara m'apareix aquí en aquest plan. Un discurs diferent en privat que en  
públic i diferent del de l'Alcalde, que em tracta com sempre i com a tothom, d'inepte i de que no sé que això  
la llei ho prohibeix, això la llei no ho prohibeix, el que jo estic proposant i que hagués explicat a una Comissió 
a la que no vaig poder anar, és una cosa que si que es pot fer i per tant com sempre, vostè tira pel dret.

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Forcadell  que aprofite i  l'explica ara Sr. 
Forcadell, si tenim temps.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell qui manifesta al Sr. Alcalde que en aquest plan, jo a vostè no li  
explico res, li queda clar.

Prossegueix el Sr. Forcadell qui manifesta el tema dels drets d'examen, jo els hi plantejo per a ingressos més 
baixos i durades diguem de menys de sis mesos. Els hi plantejo llevar els drets d'examen, això si a vostès els  
hi sembla que és una proposta electoralista, com probablement la gent que concorre en aquests llocs de  
treball difícilment sabrà mai d'on ha sortit o deixat de sortir, no és electoralista, ens sembla just plantejar  
que per a llocs de treball a aquest Ajuntament, a mi el que facin altres administracions ara mateix més igual, 
el que els hi estic dient és que per a cobrar 15 euros a una persona que vol treballar tres mesos en un pla  
d'ocupació  per  a  l'Ajuntament,  cobrant  600 o  700 euros  al  més,no sé  si  és  ètic  cobrar  i  ja  està  i  ho  
plantegem, què no volen? Doncs no volen, és el que hi ha i és el que ens estem trobant.

Per últim calendari fiscal, casualment vostès ja ho havien treballat, aquesta proposta que és la que no els hi 
dóna la gana ridiculitzar-me o no sé què, casualment això ja ho tenien tancat, quan això ho proposo fa 
quatre dies i curiosament vostès que es foten un fart de fer rodes premsa, no ho havien anunciat en rodes  
de premsa, és realment curiós no dir, escolta congelem els tributs municipals i a més els passarem d'una  
manera més equilibrada durant l'any, que curiós que hagin fet públic el de la congelació i no el que ho 
separaran en lo temps. Escolte benvingut sigui, però sobretot no reconeguen mai que hi ha alguna proposta  
de l'oposició que pot ser positiva per  a la ciutat de Tortosa, no ho facin mai,  perquè des de luego així  
quedarà encara més clara la seva actitud política en els últims temps i pel que veig ja en la que tenen decidit 
acabar el mandat.

Pel tema de la tarifa plana es tracta només, no de fraccionar un a un els impostos, sinó d'oferir un servei que 
es pot demanar per part dels ciutadans per a fer el sumatori de tots els tributs que paga com a subjecte 
passiu  com a  contribuent  i  fer-ne  una  quota  mensual  idèntica  per  entendre'ns.  Això  no  és  ben  bé  un 
fraccionament de cadascun dels tributs, sinó que és un fraccionament del sumatori de tots els tributs, no és 
el mateix, per què està previst avui això a l'ordenança fiscal general? Això està previst a l'ordenança fiscal 
general Sra. Villarroya? No està previst a l'ordenança fiscal general i jo li dic que l'única cosa que proposa és 
que preveien no solament el fraccionament un a un dels tributs, sinó el fraccionament del sumatori de tots  
els tributs que paga un contribuent durant l'any, escolte si això els agrada, els agrada, si no els agrada, no 
els agrada, però respecte, els hi queda clar? Posicionarem el vot i el vot serà d'abstenció

A continuació el Sr. Ena , abandona el Saló de Sessions 

Intervenció del Sr. Alcalde

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Forcadell que respecte mutuo Sr. Forcadell,  
mutuo, perquè vostè aquí ve i ens dóna lliçons i ja sabem que tots no som tant bons com vostè i vostè ens  
ha de venir  adoctrinar a tothom, però el respecte és mutuo Sr. Forcadell.

Mutació a mal de l'Alcalde, jo en aquests tres anys em miro a l'espill i potser he envellit algo, però mutació  a 
mal, vostè no, vostè va a bé, vostè fa mutacions a mal i especialment de l'Alcalde, perquè clar s'ha de 
centrar una mica i fent el “garagara” al grup Socialista, cosa que a vostè l'honra, continua en la mateixa línia, 
el problema és l'Alcalde, ara prompte el problema ja no és la tinent d'alcalde d'Hisenda, ni d'Urbanisme, ni el 
de Promoció Econòmica, el problema és l'Alcalde, ja sé que per a vostè el problema és l'Alcalde. Mutació a 
mal de l'Alcalde, involució amb els grups de l'oposició, vostè sap el què és una involució? Escolte, després 
acusa, respecte Sr.  Forcadell,  acusa a la  tinent d'alcalde de tenir  dobles discursos en privat,  vol  que li  
explique les coses que vostè m'explica en privat? I el que m'ha demanat en privat? Vol que ho explique aquí, 
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jo no sé el que demana vostè o el que entén ella com a discurs privat i al damunt contradictori amb l'Alcalde, 
tornem al mateix, l'Alcalde és el dolent, la tinent d'alcalde és la bona, l'Alcalde està equivocat, són ganes de 
fer el ridícul, casi tant el ridícul com en algunes de les seves propostes que ens fa. Diu no és el mateix el  
fraccionament, sí vagi-se'n Sr. Forcadell, acabe de muntar el número que és el que vol i vagi-se'n.

A continuació el Sr. Forcadell abandona el Saló de sessions. 

Prossegueix el Sr. Alcalde dient que els ciutadans han de saber que és el mateix tres més dos, que dos més 
tres,  sí  veu ara l'aplaudirà el  grup socialista li  aplaudirà perquè fa la  seva estratègia,  sí  Sr.  Bonilla,  vol 
aplaudir al Sr. Forcadell, jo crec que és oportú. És el mateix fraccionar un a un que fraccionar tots alhora, és  
el mateix tres més dos que dos més tres, més enllà del seu posicionarem. En tot cas, com que veig que el Sr.  
Forcadell no ha tingut el respecte d'escoltar-me a mi, cosa que jo si que l'he tinguda amb ell i ha repetit una 
estratègia que ja va repetir un altre grup.

Intervenció del Sr. Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta  d'entrada, lamentar que el Sr. Forcadell hagi tingut 
que abandonar el Ple i sense aplaudir a ningú, perquè això és lamentable, mostrar la nostra solidaritat amb 
ell. 

Després dir-li Sr. Bel que vostè té una certa mania historicista, sempre diu que “vostè passarà a la història” 
dubto que passi a la història, com segurament vostè tampoc no hi passarà, però si passem a la història, clar  
no  tinc  la  mateixa  visió  que  vostè,  voldria  pensar  que  puc  passar  a  la  història  per  haver  iniciat  un 
sanejament de les arques municipals que presentaran un estat catastròfic segons evidenciava l'informe de 
la Sindicatura de Comptes de l'any 1996, entrant l'any 99 i després de vint anys de govern de Convergència i 
Unió. Vull pensar que passaré a la història també  per haver portat la Universitat Rovira i Virgili aquí a les  
Terres de l'Ebre, perquè vam ser nosaltres qui vam fer la negociació i qui va arribar a l'acord i es va portar.  
Vostè  Sr. Bel se'n pot riure, però els fets són incontestables i vull pensar també que passaré a la història per  
haver fet una política fiscal ajustada a les necessitats de l'Ajuntament de Tortosa, però bueno, vostè pot  
pensar  el  que  cregui  convenient,  per  suposat  respecto  la  seva  manera  de  pensar  encara  que  no  la  
comparteixo.

Diu que el grup Socialista vam pujar els impostos al màxim. Mire vam normalitzar els padrons, vam posar-los 
al dia i vam normalitzar la política fiscal de l'Ajuntament, en aquell moment quan vostè ja es queixava des de 
l'oposició de tenir  els tipus excessivament alts, sobretot amb el tema del IBI. Li  vam explicar i  segueixo 
pensant que és el mateix, que la darrera revisió dels valors cadastrals que s'havia fet l'any 98-99, havia fixat  
uns valors relativament baixos i que això es compensava en un moment de creixement econòmic, en un 
tipus que certament era alt. Mire Ajuntaments com el de Madrid i Barcelona, que van fer la seva revisió 
cadastral en el mateix moment, tenen tipus molt diferents, l'Ajuntament de Madrid té el 0,58 i l'Ajuntament  
de Barcelona el 0,90, l'Ajuntament de Madrid governat per la dreta, té la situació d'endeutament més greu  
segurament d'Espanya, no en números absoluts, perquè és el municipi més gran i es podria entendre, sinó  
en deute per habitant, en canvi l'Ajuntament de Barcelona està força sanejat, ara bé, ara estem en una  
situació diferent, vostè en un moment de creixement econòmic deia “home és que això és massa alt”,però 
curiosament vostè no ha modificat els tipus, el qual li va bé perquè segueix ingressant, per tant tenia la seva 
oportunitat a la mà en aquest moment, d'haver pogut modificar els coeficients i haver baixat els impostos en 
un moment en que els valors de mercat, que d'una manera han de ser una referència sobre això, els valors  
cadastrals quan es fixen també tenen en compte els valors de mercat, en alguns casos sobre els Béns  
Immobles Urbans estan baixant, per tant seria un bon moment per a que l'Ajuntament pogués estudiar la 
possibilitat, a lo millor si hi ha voluntat de baixar la pressió fiscal, de compensar els valors cadastrals amb 
una baixada del coeficient i per tant que al final els tortosins paguen menys. Diu que ara vinc a donar-los  
lliçons de baixar impostos, jo no li he dit que hagi de baixar els impostos, li he dit que votarem a favor d'una  
proposta que congela. Li he dit a la Sra. Villarroya que ella havia presumit en roda de premsa, aquí ja no ho  
ha fet en primera instància, de baixar la pressió fiscal, aquí ha parlat de congelació i ha dit que no es podia 
fer  una altra  cosa  que congelar  la  pressió  fiscal,  una  pressió  fiscal  congelada que  significarà  un  petit 
increment dels ingressos de l'Ajuntament i per tant els tortosins pagaran més, el mateix que a l'any 2007 Sr. 
Bel, exactament el mateix i per això votarem a favor, perquè pensem que és la política fiscal que cal fer en 
aquest moment, però no presumeixi de baixar els  impostos i tal, perquè si al final els tortosins acaben 
pagant més la veritat és que no ho acabaran entenent. No posi les culpes al Sr. Zapatero o que em digui que 
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jo al senat impulse una esmena al projecte de llei del pressupost general de l'Estat, ho pot fer vostè aquí,  
vostè pot baixar l'import de la papereta de la contribució, el Sr. Zapatero si segons vostè ho fa tant malament 
i acaba pujant els valors cadastrals i tal, vostè ho té molt fàcil, agafe i modifique el coeficient a la baixa, ja  
que està alt, baixe'l una miqueta, jo no dic que sigui això el que ha de fer, però si vostè pensa que el Sr. 
Zapatero ho fa malament i que s'ha de baixar, té l'instrument a la seva mà, pot avui en aquest Ple baixar el  
coeficient i per tant, baixar l'import de la contribució sobre els contribuents tortosins, per tant llavors potser 
podrà presumir de que ha baixat la pressió fiscal, entretant parlem de congelació, rebrà el nostre suport a la  
proposta, malgrat que evidentment lamentem insisteixo una vegada més el to del debat amb el Sr. Forcadell  
i  evidentment esperem que realment  quan parlen s'ajusten a la  realitat,  perquè la  Sra.  Villarroya i  ja  li  
contesto, parlant de les escombraries i de la recollida de residus sòlids urbans, tornem al mateix, el primer  
any del seu mandat, l'any 2007, van incrementar per a l'any 2008, van incrementar sobretot el que era la 
recollida domiciliaria en els casos de tercera més del 20%. Vostès fan la mitjana, perquè en algun cas de la 
taxa aplicada a uns pocs contribuents en una categoria determinada, a la millor quasi no pujava o pujava 
menys i llavors fan les mitjanes molt especials, però el que afecta als veïns sobretot i ja ho vam denunciar en 
aquell moment, als de menys poder adquisitiu ho van pujar-ho força i és cert que nosaltres ho vam pujar, no  
el 99 i ho ha tingut que corregir al Sr. Bel, si per al 2005, perquè va augmentar el cost de tenir que portar els  
residus a l'abocador de Tivissa i vostè sap que per llei i ho hem dit abans, els costos de la taxa s'ha d'ajustar 
a l'estudi de costos. Ha dit Sr. Bel que l'any següent vam baixar un 6% de la taxa, perquè clar de polítiques  
de correcció, sí, sí, ja pot buscar les dades que vulgui, que ho vam baixar un 6% l'any següent i per tant clar, 
explicant les veritats a mitges i explicant el que els hi interessa, evidentment donaran certament la visió que 
els convé, la nostra tasca des de l'oposició és contrastar això i en qualsevol cas votar a favor d'allò que és el  
s'ha de fer i denunciar allò que s'està dient que no s'ajusta a la realitat.

Intervenció del Sr. Alcalde

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui agraeix al Sr. Sabaté el vot favorable a la proposta i dir-li que 
en tot cas no he dit que el Sr. Zapatero ho faci malament, no m'ha degut escoltar bé, jo li he dit que estic  
segur que el Sr. Zapatero l'any que congela les pensions i que congela els sous dels funcionaris, he dit que 
estic segur que també congelarà els valors cadastrals i a més estic segur que ho farà així o sinó em puc 
equivocar, però ja veurem com acaba els pressupostos generals de l'Estat, per tant, no és que li digui que no 
farà, jo dic que estic segur que ho farà, si no ho fa, llavors clar, a mi em seria molt difícil de justificar que  
estic congelant les pensions i que estic congelant els sous als funcionaris i no congele els valors cadastrals,  
per tant no és que ho fiqui en dubte, al contrari, li he dit que estic segur que ho farà així. 

Intervenció de la Sra. Villarroya 

Tot seguit pren la paraula la Sra. Villarroya, qui manifesta que lamenta l'incident amb el Sr. Forcadell, perquè  
entre altres coses no em permet respondre a les acusacions que ens ha formulat. De totes maneres malgrat  
ell no estigui, perquè els temes que ha parlat en mi directament, que m'acusava a mi ja els debatré amb ell  
personalment, però hi han dos temes que m'agradaria comentar. El primer és que diu que no se li va donar 
la convocatòria a la Comissió, això és fals, totalment fals i ho dic en defensa del Secretari de la Comissió que 
és qui va trametre aquesta convocatòria i li va dir personalment que li havia ficat al calaixet, per tant només 
per respecte a aquell funcionari, no hauria de dir això ni menys en públic, per tant ell estava convocat, que  
vingués o no, és una altra cosa, ell sabia des del dimecres que el divendres hi hauria comissió, almenys 
interessar-se si no troba la convocatòria, per tant en aquest cas m'agradaria dir això sobretot en defensa del  
secretari de la Comissió i d'altra banda, una altra cosa que ha dit i malgrat no estigui ell la vull dir, diu “per  
què no ha va dir vostè en roda de premsa la meva proposta del calendari de negociar en BASE?” És que ho  
vaig dir en la roda de premsa de l'any passat i en el Ple de l'any passat, per tant creia que aquí no calia  
tornar-hi a insistir, per tant per això no s'ha dit. La resta d'assumptes que em comenta ja els tractaré amb ell  
personalment.

D'altra banda, volia dir-li al Sr. Sabaté que de presumir res, jo almenys presumir res, l'únic que dic és el que 
hi ha, que s'han congelat els impostos i d'altra banda, l'IPC ha pujat un 6,9% per cert, allà l'oient que ho 
escolte, que faci la comparativa, si l'IPC ha pujat i s'han congelat els impostos, que trague les seves propies 
conclusions.

De totes maneres també voldria aprofitar per donar les gràcies al Departament de Gestió d'Ingressos, al 
Departament de Direcció Tècnica, a Intervenció,  a Tresoreria,  per la  labor que estan fent en la part  de 
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recaptació i en la part de treball d'estudis econòmics per fer les ordenances i que puguin sortir així.

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

2.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  DE  RECTIFICACIÓ  D'ACORD  PLENARI  DE  DATA  2  D'AGOST  DE  2010, 
D'ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ ATORGADA PEL PATRONAT DE TURISME DE TARRAGONA.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Vista la comunicació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de data 28 de setembre de  
2010, es requereix una rectificació de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Tortosa de data 2 d'agost  
de 2010, sobre l'import de la subvenció atorgada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per  
l'exercici 2010 a aquesta administració, que és de 1980,00 € i no de 4.500,00 € com per error figurava a la  
proposta presentada al Ple.

Vist el dictamen favorable de la Comissió de Promoció econòmica de data 7 d'octubre de 2010.

AL PLE D'AQUEST AJUNTAMENT ES PROPOSA ADOPTAR ELS SEGÜENTS ACORDS: 

1. Rectificar l'acord adoptat pel Ple de la Corporació el 2 d'agost de 2010, fent constar que l'import de la 
subvenció que s'accepta és de 1980,00 € i  no de 4.500,00 € com per error figurava a la proposta, de 
conformitat amb la resolució del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de data 15 de juliol de  
2010. 

2. Comprometre's aquesta administració a destinar l'import concedit a la finalitat establerta.

3. Comprometre's a complir totes i cadascuna de les obligacions establertes a les bases de la convocatòria, 
acceptant que en cas d'incompliment, aquesta circumstància dóna lloc al reintegrament i en el seu cas a la  
compensació automàtica a la Diputació de Tarragona.

4. Donar compte d'aquest acord al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.”

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

3. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE CREACIÓ ÒRGAN COL.LEGIAT PER A L'AVALUACIÓ DE SOL.LICTUDS 
PRESENTADES  AL  DEPARTAMENT  DE  PROMOCIÓ  ECONÒMICA  PER  L'ATORGAMENT  DE  BEQUES  PER  A 
CURSOS A LA UOC

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Atesa la competència del Ple, contemplada en l’article 52.1.e) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local  de  Catalunya  que  atribueix  competències  al  Ple  referent  a  la  creació  i  regulació  d'organs 
complementaris.

A la Comissió Informativa de Promoció Econòmica pel seu dictamen i posterior elevació al Ple, presento la  
següent proposta:

PRIMER.- Crear la Junta d'Avaluació de Promoció econòmica per l'atorgament de subvencions, d'acord amb 
el que s'estableix a la base 13.1 de  les bases generals de subvencions de l'Ajuntament de Tortosa.
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SEGON.- Determinar, d’acord amb la composició genèrica de l'òrgan col·legiat, prevista en les bases generals 
de  subvencions  de  l'Ajuntament  de  Tortosa  per  a  l'avaluació  de  les  sol·licituds  relatius  al  procediment 
d'atorgament de beques per a ciutadans empadronats i residents al municipi de Tortosa per a la inscripció a 
cursos de la UOC, la següent composició específica de  l'òrgan col·legiat:

President: - Sra. Dèvora Garcia i Muñoz, tècnic de Turisme del departament de Promoció econòmica.

Secretària: - Sr. Vicent Ruiz Prades, responsable de les Oficines de Turisme de Tortosa.

Vocal: - Sr. Cèsar Saura i Prades, gerent de l'Ajuntament de Tortosa.

SEGON.- Notifiqui's aquesta resolució als membres de  l'òrgan col·legiat per al seu coneixement i efectes. “

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

*-*-*

I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les onze hores i vint-i-cinc  
minuts de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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