
 

 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

20 / 2012 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde - president: 
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MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

 
Tortosa, essent les nou hores i cinc minuts del dia 
quinze d’octubre de dos mil dotze, 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 
 
 

SERVEIS CENTRALS 

 
01. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals per 

a l’any 2013. 
 
02. Dictamen de proposta d’aprovació inicial del canvi de la forma de gestió del servei municipal de 

cultura i de l’extinció de l’organisme autònom Institut Municipal d’Activitats Culturals i Turístiques 
de Tortosa (IMACT). 

 
03. Dictamen de proposta d’aprovació inicial del canvi de la forma de gestió del servei municipal de 

fires i de l’extinció de l’organisme autònom Patronat Municipal de Fires. 
 
04. Dictamen d’acord de modificació de la despesa plurianual i compromís d’aportació de la resta 

del finançament per l’obra de millora de capacitat de desguàs del Barranc de la Llet. 
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*-*-* 

 
La Presidència declara oberta la sessió, i es procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
01 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
D’ORDENANCES  FISCALS PER A L’ANY 2013 
 
Per la tinent d’alcalde i regidora de Serveis Centrals, Sra. Matilde Villarroya i Martínez, se 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 2013, vistos els estudis econòmics 
corresponents i l’informe d’Intervenció, així com el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Serveis Centrals, adoptat en sessió de data 10 d’octubre de 2012, al Ple municipal proposo adoptar 
els acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-1, reguladora de 
l’Impost sobre Béns Immobles el text de la qual ve donat íntegrament pel corresponent text articulat 
aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al BOP número 174, de 27 de juliol 2012, al qual 
aquest Ajuntament s’adhereix, que inclou l’annex corresponent als elements potestatius d’aquest 
tribut denominat “ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ 
TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS 
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” el text íntegre del qual és: 
 
“ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST 
SOBRE BÉNS IMMOBLES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA 
ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Determinació de la quota líquida 
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen 
següents: 
 

Tipus de béns immobles Tipus 

Béns immobles urbans 1,197 
Béns immobles rústics 1,037 
Béns immobles de característiques 
especials 1,300 

 
2. La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra amb l’import de les bonificacions que són 
d’aplicació. 
 
Article 2. Exempcions potestatives 
Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estan exempts tots els béns 
immobles la quota líquida dels quals és inferior a: 

- Béns immobles urbans: 3 euros. 

- Béns immobles rústics: 3 euros. 
 
En el cas d’agrupació en un únic document de cobrament de totes les quotes, el límit s’aplica a la 
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suma d’aquestes. 
 
Article 3. Bonificacions amb elements potestatius 
S’aplica una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se sol·liciti 
pels interessats abans de l'inici de les obres, als immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de 
les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de 
rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.  
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprèn des del període impositiu següent a aquell en què 
s'inicien les obres fins el posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que durant aquest termini 
es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres 
períodes impositius. 
 
Per gaudir d'aquesta bonificació cal reunir els següents requisits: 

− El benefici només s’atorga a subjectes que realitzen activitats que suposen l'ordenació per 
compte propi dels medis de producció i de recursos humans o d'un d’ambdós, amb la finalitat 
d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. 

− El sol·licitant ha de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d'algun dels 
drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.  

− Els béns susceptibles d'estar bonificats no poden estar inclosos a l’immobilitzat d'aquestes 
empreses. 

− La resolució que atorga el benefici determina la durada del mateix, que en tot cas mai pot ser 
superior a tres períodes impositius. Si durant el període de vigència de la bonificació finalitzen 
les obres d’urbanització, construcció o promoció immobiliària, en aquest cas per venda de 
l’immoble, el subjecte passiu beneficiari està obligat a comunicar aquesta circumstància a 
l’òrgan encarregat de la gestió tributària. L’incompliment d’aquesta obligació constitueix 
infracció tributària d’acord amb la Llei General Tributària. 

 
Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació: 

− Acreditació de la titularitat d'algun dels drets gravats amb l'impost. 
− Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en què consti la data de l’inici de les 

obres. 
− Acreditació de l'alta al Cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.  
− Còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles respecte al bé immoble del que se sol·licita 

la bonificació. 
− Aportació dels estatuts de la societat on s’indiqui que l’objecte social és la d’urbanització, 

construcció o promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació. 
− Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat o certificat 

expedit per l’Administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns immobles 
objecte de les obres. 

− Comunicació de la/es referència/es cadastral/s de l’immoble/s sobre el/s que es van a 
realitzar les noves construccions i/o obres de rehabilitació integral. Si aquestes obres afecten 
a varies parcel·les s’haurà de comunicar la referència cadastral de cadascuna d’elles. 

 
Anualment caldrà aportar un certificat expedit per la direcció facultativa de les obres sobre l’estat 
d’execució de les mateixes i sobre les obres d’urbanització i construcció efectivament realitzades, 
quan es pretengui renovar la bonificació passat el primer exercici. 

 
Article 4. Bonificacions potestatives 
1. A més de la bonificació regulada en l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta Ordenança, relatiu als 

habitatges de protecció oficial, i en relació amb els béns immobles que reuneixen les mateixes 
característiques que els inclosos en el mateix, és d'aplicació una bonificació del 50 per cent 
durant els 3 anys posteriors a la finalització del període de bonificació inicial. 

2. Els subjectes passius d’aquest impost que són titulars o cotitulars de família nombrosa gaudeixen 
d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 
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corresponent a l’immoble que constitueixi el domicili habitual, entenent aquest com aquell 
domicili en que es resideix més de 183 dies a l’any. L’aplicació del benefici es realitza sota les 
següents condicions: 
a) L’import de la bonificació es calcula aplicant el percentatge de bonificació que pertoqui a la 

quota íntegra. El percentatge de bonificació a aplicar ve detallat en la taula que consta al 
paràgraf c). 

b) Requisits subjectius 
La bonificació s’aplica, prèvia sol·licitud, als subjectes passius de l’impost i que a la vegada 
són titulars de família nombrosa. Es consideren titulars de famílies nombroses tant els titulars 
com els cotitulars d’aquestes, segons informació facilitada pel Departament de Benestar 
Social i Família en relació a la data de meritament de l’impost. 

c) Requisits objectius 
Aquesta bonificació només serà aplicable al bé immoble de naturalesa urbana que 
constitueixi l’habitatge habitual del subjecte passiu i que tingui un valor cadastral inferior a 
55.000,00 €, i no serà aplicable a béns immobles que tinguin ús diferent a habitatge habitual. 
La concessió d’aquesta bonificació quedarà limitada en funció de la capacitat econòmica dels 
subjectes passius. Només tindran dret a la bonificació aquells subjectes passius que, complint 
la resta de requisits, acrediten que el conjunt dels ingressos anuals de tots els components de 
la unitat familiar no superi la quantitat equivalent a SIS vegades el darrer Indicador de renda 
de suficiència de Catalunya (IRSC) publicat. Als efectes d’aquesta bonificació s’entendrà per 
unitat familiar totes les persones que figuren empadronades amb el subjecte passiu. 
El percentatge de bonificació a aplicar es determina en funció del conjunt dels ingressos 
anuals de tots els components de la unitat familiar de la forma següent: 
 

Fins 3 cops l’IRSC 90% 
Fins 4 cops l’IRSC 75% 
Fins 5 cops l’IRSC 50% 
Fins 6 cops l’IRSC 30% 

 
Per poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició necessària que el subjecte passiu estigui 
al corrent en les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa. 

d) Sol·licitud de la bonificació 
Cal efectuar la sol·licitud de la bonificació a l’Ajuntament o organisme en què aquest tingui 
delegada la gestió de l’impost entre l’1 de gener i el 28 de febrer de l’any en què ha de tenir 
efecte. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest període serà considerada extemporània. 
Els subjectes passius, juntament amb la sol·licitud i el títol de família nombrosa, hauran 
d’aportar obligatòriament la darrera declaració exigible de l’Impost sobre la renda de les 
persones físiques a la data de presentació de la sol·licitud de la bonificació, o certificat 
d’imputació de rendes o bé autorització a l’Ajuntament o organisme en qui aquest tingui 
delegada la gestió de l’impost per a obtenir de l’AEAT les dades corresponents per a tots els 
membres de la unitat familiar. L’administració podrà sol·licitar la documentació addicional que 
resulti necessària amb l’única finalitat de verificar el compliment dels requisits per aplicar la 
bonificació.  

 
3. Als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 

l’energia provinent del sol, se’ls aplica una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra de 
l’impost. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions per 
produir calor incloguin col·lectors que disposin de l’homologació corresponent per part de 
l’administració competent, condició que s’acreditarà amb la presentació d’un projecte tècnic 
signat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, en el qual quedi 
reflectida la instal·lació prevista. En cap cas s’aplicarà la present bonificació pel compliment de les 
obligacions imposades de la normativa tècnica sectorial aplicable. Per poder gaudir d’aquesta 
bonificació serà condició necessària que el subjecte passiu estigui al corrent en les seves 
obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa.“ 
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SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-2, reguladora de 
l’Impost sobre activitats econòmiques, el text de la qual ve donat íntegrament pel corresponent text 
articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al BOP número 174, de 27 de juliol 2012, al 
qual aquest Ajuntament s’adhereix, que inclou l’annex corresponent als elements potestatius d’aquest 
tribut denominat “ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ 
TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS 
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” el text íntegre del qual segueix: 
 
“ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST 
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ 
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Coeficient de situació 
 

Categoria Índex de situació 

1ª 2,93 

2ª 2,58 

3ª 2,17 

4ª 1,76 

 
Article 2. Vialer 
El vialer a efectes d’ordenances fiscals municipals, que conté la relació de carrers i vies públiques 
municipals, determina la seva categoria a efectes d’aquest impost. L’esmentat vialer, denominat 
“Relació de carrers i categories a efectes fiscals municipals”, s’inclou com annex a les ordenances 
fiscals municipals.  

 
Article 3. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu 
1. Beneficis fiscals 
a) S’aplicarà una bonificació de 50 per cent (50%) a la quota tributària a aquells que iniciïn l’exercici 

de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els cinc primers anys 
d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquella. 
Per poder gaudir d’aquesta bonificació es requereix que l’activitat econòmica no s’hagi exercit 
anteriorment sota una altra titularitat, en els termes regulats a la lletra b) de l’apartat primer de 
l’article 6. 
Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja vinguessin realitzant en el municipi 
activitats empresarials subjectes a aquest, no es considerarà que s’inicia una activitat en els 
següents casos: 
 
1. Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost. 
2. Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que es venia exercint. 
3. Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja es venia 

realitzant. 
4. Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de l’activitat per 

la que es venia tributant. 
Aquesta bonificació té caràcter pregat. Per poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició 
necessària que el subjecte passiu estigui al corrent en les seves obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 

b) S’aplicarà una bonificació per creació d’ocupació quin import es determinarà mitjançant 
l’aplicació d’un percentatge sobre la  quota tributària, per aquells subjectes passius que tributin 
per quota municipal i hagin incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors amb 
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contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, 
en almenys cinc (5) treballadors/es, en relació amb el període anterior a aquell, en els centres 
situats en el municipi segons la següent escala: 

c)  
INCREMENT PLANTILLA BONIFICACIÓ 
Entre 5 i 15 treballadors 35% 
Entre 15,01 i 25 treballadors 45% 
Més de 25,01 treballadors 50% 

 
Per al càlcul del promig es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent 
en cada període pels dies que han estat en actiu durant aquest i es dividirà el resultat pels dies 
de durada del període, o per 365 dies si aquest és d’un any, amb les següents particularitats: 
 
1. En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les plantilles de 

l’any base es realitzarà atenent a la situació conjunta de les empreses afectades abans i 
després de l’operació. 

2. En el supòsits de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es 
considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors ja integrats en l’empresa a 
centres d’activitat situats en el municipi. 

3. Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre d’aquests equivalent, 
en funció de la durada d’una jornada laboral completa. 

 
Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, és incompatible amb la regulada a l’apartat anterior. 
Per poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició necessària que el subjecte passiu estigui al 
corrent en les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa. 

 
2. Procediment de concessió de beneficis fiscals 

a) La sol·licitud per al reconeixement de la bonificació establerta a la lletra a) de l’apartat 
anterior s’haurà de presentar en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat, acompanyada 
de la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits. 

b) La sol·licitud per al reconeixement de la resta de bonificacions previstes en l’apartat primer 
d’aquest article s’han de presentar dins del primer trimestre del període impositiu en que 
siguin d’aplicació, acompanyant la documentació acreditativa. 

c) La resolució per la que es reconeix el dret al gaudiment d’un benefici fiscal fixarà el període 
impositiu des del que s’entén concedit. No obstant, els beneficis sol·licitats abans que la 
liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l’inici del període impositiu 
a que es refereix la sol·licitud, sempre que en la data de meritament del tribut hagin 
concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudi. 

d) El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de 
presentació de la sol·licitud. Si l’acord es dicta amb posterioritat a la fi d’aquest, per causes no 
imputables al subjecte passiu, la devolució que pugui correspondre inclourà l’interès de 
demora regulat a l’article 26 de la Llei general tributària. 

 
TERCER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-3, reguladora de 
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, el text de la qual ve donat íntegrament pel corresponent 
text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al BOP número 174, de 27 de juliol 2012, 
al qual aquest Ajuntament s’adhereix, que inclou l’annex corresponent als elements potestatius 
d’aquest tribut denominat “ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ 
TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS 
ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” el text íntegre del qual és: 
 
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST 
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ 
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 
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Article 1. Determinació de la quota líquida 
1. La quota líquida de l’impost s’obtindrà per l’aplicació a cada classe de vehicle el següent quadre de 
tarifes: 
 
Classe de vehicle      Tarifa (€) 
A) Segons potència fiscal 
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys. 
De menys de 8 cavalls fiscals 25,06 
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals 67,67 
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals 142,84 
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals 177,92 
De 20 cavalls fiscals en endavant 222,37 
 
2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles 
especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques 
sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica. 
 
De menys de 16 cavalls fiscals 35,08 
De 16 fins 25 cavalls fiscals 55,14 
De més de 25 cavalls fiscals 165,39 
 
B) Segons el número de places. 
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones. 
De menys de 21 places 165,39 
De 21 fins 50 places 235,56 
De més de 50 places 294,45 
 
C) Segons la càrrega útil en quilograms 
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per 
al transports de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle. 
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil 83,95 
De 1.000 kg fins a 2.999 kg de càrrega útil 165,39 
De més de 2.999 kg fins a 9.999 kg de càrrega útil 235,56 
De més de 9.999 kg de càrrega útil 294,45 
 
2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de 
vehicles articulats. 
De més de 750 i menys de 1.000 kg. de càrrega 
útil 

35,08 

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 55,14 
De més de 2.999 kg. de càrrega útil 165,39 
 
D) Segons els centímetres cúbics (cc) 
Ciclomotors 8,78 
Motocicletes fins 125 cc  8,78 
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc 15,03 
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc  30,08 
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc 60,14 
Motocicletes de més de 1.000 cc 120,28 
 
2. El quadre de tarifes s’aplica fins i tot en el supòsit en què les tarifes bàsiques contingudes al Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es 
modifiqui per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
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3. Per aplicar la tarifa anterior cal atenir-se a allò que disposa el Reial Decret legislatiu 339/1990, de 
2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat vial i disposicions complementàries, especialment el Reial Decret 2822/98, de 23 de 
desembre, sobre el concepte de les diverses classes de vehicles. 
 
4. Cal establir la potència fiscal expressada en cavalls fiscals, d'acord amb allò que disposa l’Annex V 
del Reial decret 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles. 
 
5. En tot cas, el concepte genèric de "tractors" a què es refereix la lletra A.2) de les tarifes indicades 
comprèn tant els tractors de camions com els tractors d'obres i serveis. 
 
6. Les furgonetes tributen com a camions, d'acord amb la seva càrrega útil, llevat de que el vehicle 
estigui autoritzat per a més de 10 places, incloent-hi el conductor, que haurà de tributar com a 
autobús. 
 
7. Els motocarros tenen la consideració, a l'efecte d'aquest impost, de motocicletes i, per tant, han de 
tributar per la capacitat de la seva cilindrada. 
 
8. Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que porti la 
potència d'arrossegament i els remolcs o semiremolcs arrossegats. 
 
9. Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense ser transportades o 
arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica han de tributar segons les tarifes corresponents 
als tractors. 
 
10. Els vehicles tot terreny es consideren com a turismes. 
 
Article 2. Bonificacions potestatives 
1. S'aplica una bonificació del 75 per cent (75%) de la quota de l’impost, incrementada o no, a favor 
dels titulars dels vehicles, el funcionament dels quals causa una menor incidència en el medi ambient 
per disposar de motor que utilitza l'energia elèctrica com a principal font d'energia i els híbrids que 
disposen de motor elèctric i motor de combustió interna. 
 
2. S'aplica una bonificació del 100 per cent (100%) de la quota de l’impost, incrementada o no, a 
favor dels titulars dels vehicles següents: 
a) Els vehicles catalogats com a històrics d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1247/1995, de 
14 de juliol, que aprova el Reglament de Vehicles Històrics. 
b) Els vehicles que tenen una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació. 
Si no és coneguda, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació o, si hi manca, la data 
en què el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar. 
 
3. Per a poder gaudir de les bonificacions previstes en els apartats 1 i 2 d’aquest article els 
interessats han d’instar la seva concessió indicant la causa del benefici i aportar el Permís de 
circulació, la Targeta d'inspecció tècnica i la resta de medis de prova que acrediten el dret al 
gaudiment de les mateixes. És també requisit per poder gaudir de les bonificacions previstes que el 
beneficiari estigui al corrent en les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament. 
“ 
 
QUART.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-4, reguladora de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, amb efectes de l’1 de gener de 2013: 
 
a) Es modifica l'article 1r, amb el redactat següent: 
“ Article 1r. Fet imposable 

 
1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal de Tortosa, de 
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qualsevol construcció, instal·lació o obra que exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o 
urbanística, s’hagi obtingut o no l’esmentada llicència, sempre que l'expedició correspongui a 
l'Ajuntament. 
Resten incloses en el fet imposable de l'impost els supòsits en què la normativa d'aplicació autoritzi la 
substitució de la llicència urbanística per la declaració responsable o la comunicació prèvia, o que les 
construccions, instal·lacions o obres es realitzin en compliment d'una ordre d'execució municipal. 
El fet imposable es produeix pel sol fet de la realització de les construccions, instal·lacions i obres 
esmentades, i afecta totes aquelles que es facin en el terme municipal, encara que  calgui, a més, 
l'autorització d'una altra administració. 
 
2. Són actes subjectes tots aquells actes que compleixin el fet imposable definit en l'article anterior, i 
en concret: 
a) Les obres de nova planta i d'ampliació d'edificis, o necessàries per a la implantació, l'ampliació, la 
modificació o la reforma d'instal·lacions de qualsevol mena. 
b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte exterior o la disposició 
interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d'instal·lacions existents. 
c) Les obres provisionals. 
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública. 
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses 
subministradores de serveis públics, que corresponen tant a les obres necessàries per a l’obertura de 
cales i pous, col·locació de pals de suport, canalitzacions, connexions i, en general, qualsevol remoció 
del paviment o voreres, com a les necessàries per a la reposició, reconstrucció o arranjament d'allò 
que s’hagi pogut malmetre amb les cales esmentades. 
f) Els moviments de terres, com ara desmunts, esplanacions, excavacions, terraplenades, llevat que 
aquests actes estiguin detallats i programats com a obres incloses i per executar en un projecte 
d'urbanització o edificació aprovat o autoritzat. 
g) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització. 
h) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques. 
i) La nova implantació, l'ampliació, la modificació, la substitució o el canvi d'emplaçament de tota 
mena d'instal·lacions tècniques dels serveis públics, qualsevol que en sigui l'emplaçament. 
j) Les instal·lacions de caràcter provisional. 
k) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris visibles des de la via 
pública. 
l) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials, mercantils o 
professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
m) La realització de qualsevol altre acte establert pels plans d'ordenació o per les ordenances que els 
siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal, declaració responsable o comunicació prèvia, 
sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres. 
“ 

b) Es modifica l'article 2n, amb el redactat següent: 
“ Article 2n. Subjecte passiu 

 

1. Són subjectes passius d’aquest Impost, a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques, i 
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que siguin els propietaris de la 
construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitzi aquesta. A 
aquests efectes té la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les 
despeses o el cost de la seva realització. 
2. Tenen la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les corresponents 
llicències, o presentin les corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies, o 
realitzin la construcció, instal·lació i obra, si aquesta no la realitza el subjecte passiu contribuent. El 
substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 
3. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï 
el seu domicili estarà obligat a comunicar-ho a l’administració competent, mitjançant declaració 
expressa, a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins 
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que no presenti l’esmentada declaració. No obstant això l’Administració podrà rectificar el domicili 
tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació . 
4. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural 
estaran obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, als efectes de les seves 
relacions amb la Hisenda Pública. 
 

c) Es modifica l'article 4t, amb el redactat següent: 
“ Article 4t. Base imposable, quota i meritació 

 
1. La base imposable d’aquest Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, 
instal·lació o obra. S’entén com a cost real i efectiu els cost d’execució material de la construcció, 
instal·lació o obra. No formen part de la base imposable del tribut l’Impost sobre el Valor Afegit, i 
impostos anàlegs, taxes i preus públics i resta de prestacions patrimonials de caràcter públic local 
relacionades amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris dels professionals i el 
benefici empresarial del contractista, ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost 
d’execució material, sempre que l'existència i quantia d'aquests conceptes resultin dels respectius 
contractes, pressupostos o documents suficientment acreditatius. 
2. La quota de l’Impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
3. El tipus de gravamen és el TRES AMB QUARANTA-DOS per cent (3,42%). 
4. El Tribut s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s’hagi 
obtingut la corresponent llicència. 
“ 

d) Es modifica l'article 5è. amb el redactat següent: 
“ Article 5è. Autoliquidació i liquidació provisional de l’impost 

 
1. El subjecte passiu practicarà l'autoliquidació d'aquest impost, que tindrà caràcter d'ingrés a 
compte, abans de l'obtenció de la corresponent llicència o de l'inici de la construcció, instal·lació o 
obra. L'autoliquidació es realitzarà  mitjançant el model de declaració-autoliquidació establert per 
l’Ajuntament. 

2. Quan, sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, o sense haver-se 
formulat declaració responsable o comunicació prèvia, s'iniciï la construcció, instal·lació o obra, 
l'Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte.  

3. La base imposable de l'autoliquidació o liquidació provisional estarà constituïda:  

A) En obres majors, pel major d'aquests imports: 

a.- Pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats 

b.- El que resulti d'aplicar sobre la superfície total construïda, que consti al projecte que 
presentin els interessats, els mòduls següents: 

 

Grup Obres d'edificació Mòdul 
(€/m2) 

I Arquitectura monumental, hotels 5* 1.238,35 

II Cinemes, discoteques, clíniques, hospitals, museus, teatres, balnearis, 
biblioteques, hotels 4* 1.134,78 

III Laboratoris, escoles,  centres mèdics, restaurants, edificis d'oficines, hotels 3* 1.018,77 
IV Bars, dispensaris, hotels 2*, residències estudiants, habitatges unifamiliars aïllats 829,70 
V Habitatges unifamiliars parellats o en filera 780,78 
VI Escorxadors, hotels 1*, pensions, habitatges plurifamiliars > 130 m2 761,36 
VII Habitatges plurifamiliars entre 90 m2 i 130 m2 634,53 
VIII Habitatges plurifamiliars < 90 m2 585,61 
IX Naus industrials amb llums > 12 m 512,35 
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X Naus industrials amb llums < 12 m, locals comercials 451,54 
XI Aparcaments, garatges 365,96 

XII Piscines a l'aire lliure, instal·lacions esportives descobertes. Magatzems agrícoles i 
construccions agropecuàries de qualsevol mena (granges, etc.) 207,56 

XIII Dipòsits d'aigua i agropecuaris, basses de reg 182,98 
XIV Hivernacles 36,60 

 
En obres de rehabilitació i reformes, sobre les quantitats anteriors s'aplicaran els següents 
coeficients: 
 
Grup Rehabilitació d’edificis Coeficient 

A Integral, conservant-ne exclusivament les façanes 0,90 
B Reformes que afectin elements estructurals 0,70 
C Reformes sense afectar elements estructurals 0,50 
D Reformes sense afectar estructura ni instal·lacions  0,30 

 
 
Grup Obres d'urbanització Mòdul (€/m2) 

I Guals a la via pública 202,32 
II Obertura de rasa i reposició amb paviment de ferm primari (terra, macadams) 32,69 
III Obertura de rasa i reposició de paviment d'empedrat 168,84 
IV Obertura de rasa i reposició de paviment de formigó 95,69 
V Obertura de rasa i reposició de paviment d'aglomerats asfàltics 80,96 
VI Obertura de rasa i reposició de paviment de llosa de pedra natural 241,88 
VII Obertura de rasa i reposició de paviment de vorera de panot 102,43 

  Mòdul (€/m. 
lineal) 

VIII Instal·lació de cablejat elèctric mitjançant doble tub sobre base de formigó 49,60 
IX Instal·lació de cablejat elèctric sobre llit de sorra inclòs material auxiliar 22,00 
X Instal·lació de cablatge de fibra òptica sobre llit de sorra 13,00 
XI Instal·lació de cablatge de fibra òptica mitjançant  tub sobre base de formigó 22,00 
XII Instal·lació de cablatge per a instal·lacions de telefonia sobre llit de sorra 5,50 

XIII Instal·lació de cablatge per a instal·lacions de telefonia amb tub sobre base de 
formigó 16,50 

XIV Instal·lació de tub de polietilè per a gas, soldat sobre llit de sorra inclòs material 
auxiliar 27,00 

XV Instal·lació de tub de polietilè de 10 bar fins a 90 mm sobre lli de sorra inclòs 
material auxiliar 32,00 

XVI Instal·lació de tub de polietilè de 10 bar de més de 90mm sobre lli de sorra 
inclòs material auxiliar 58,00 

XVII Instal·lació de tub de polietilè de 16 bar fins a 90 mm sobre lli de sorra inclòs 
material auxiliar 40,00 

XVIII Instal·lació de tub de polietilè de 16 bar de més de 90mm sobre lli de sorra 
inclòs material auxiliar 65,00 

 
En les construccions o obres destinades a usos diversos s'aplicarà a cada part el valor que 
correspongui, aplicat a la superfície del respectiu ús o tipologia. 
 
B) Les obres menors, pel pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats. 
 
4. El pagament de la quota resultant de l'autoliquidació o la liquidació provisional serà requisit 
necessari per a l'obtenció de la llicència d'obres. 
“ 
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e) Es modifica l'article 6è. amb el redactat següent: 
“ Article 6è. Liquidacions definitives 

 
1. Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, l'Ajuntament, prèvia comprovació, 
modificarà, si s'escau, la base imposable utilitzada en l'autoliquidació de l'interessat o en la liquidació 
provisional a què es refereixen els paràgrafs anteriors, practicarà la corresponent liquidació definitiva, 
tenint en compte el cost real i efectiu d’aquelles, i exigirà del subjecte passiu, o li reintegrarà, si és el 
cas, la quantitat que correspongui. Les funcions d’investigació, comprovació i liquidació definitiva 
corresponen als serveis municipals d’urbanisme i de gestió tributaria o a l’entitat supramunicipal que 
tingui delegades les competències en aquesta matèria. 

 
2. En l’exercici de les funcions anteriors, la inspecció d’hisenda municipal, o l’entitat supramunicipal 
que tingui delegades les competències d'inspecció tributària, podrà requerir la documentació que 
reflecteixi el cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions o obres, que pot consistir en el 
pressupost definitiu, les certificacions d'obra, els contractes d'execució, la comptabilitat de l'obra, la 
declaració d'obra nova o qualsevol altra documentació que pugui considerar-se adequada  
“ 
 
f) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa. 
“ 
 
CINQUÈ.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-5, reguladora de 
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana el text de la qual ve donat 
íntegrament pel corresponent text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al BOP 
número 174, de 27 de juliol 2012, al qual aquest Ajuntament s’adhereix, indicant que l’Ajuntament 
estableix el règim d’autoliquidació i per tant serà d’aplicació l’article 10 de l’esmentat text articulat, 
incloent l’annex corresponent als elements potestatius d’aquest tribut denominat “ANNEX: ELEMENTS 
NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE l’INCREMENT 
DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ 
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” el text íntegre del qual és: 
 
“ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST 
SOBRE l’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS 
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Quadre de percentatges en funció del període de generació 

Període de generació Percentatge 
Entre 1 i 5 anys 3,70 
Fins a 10 anys 3,50 
Fins a 15 anys 3,20 
Fins a 20 anys 3,00 

 
Article 2. Quadre de tipus impositius per determinar la quota tributària 
S’estableix el tipus impositiu del TRENTA PER CENT (30%), independentment del període de 
generació. 
 
Article 3. Quantia de la reducció legal (només municipis amb revisió inferior a 5 anys) 
(sense contingut) 

 
Article 4.  Bonificacions potestatives 
S’estableix una bonificació, en aquelles transmissions de béns o de la transmissió o constitució de 
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drets reals de gaudi limitatius del domini en que es donin totes les següents condicions: 
a) Que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort. 
b) Que l’immoble hagi estat l’últim habitatge habitual del causant. S’entendrà com a últim 

habitatge habitual del causant aquell on aquest hi tenia el seu domicili habitual de manera 
ininterrompuda durant els dos anys immediatament anteriors a la seva defunció. Les dades 
del Padró Municipal d’habitants s’utilitzaran per comprovar aquest extrem. 

c) Que els beneficiaris de la transmissió o constitució siguin descendents, adoptats, cònjuge, 
ascendents o adoptants, 

d) Que el subjecte passiu hagi conviscut amb el causant a l’habitatge habitual d’aquest darrer, 
de manera ininterrompuda durant els dos anys immediatament anteriors a la seva defunció. 
Les dades del Padró Municipal d’habitants s’utilitzaran per comprovar aquest extrem.  

e) Que l’immoble sigui l’habitatge habitual del subjecte passiu i es comprometi a mantenir-lo en 
el seu patrimoni durant un període de quatre anys, com a mínim. En cas de produir-se la 
transmissió abans dels quatre anys es practicarà la liquidació complementària de la part 
bonificada.  

f) Que el subjecte passiu hagi presentat la corresponent autoliquidació o, si fos el cas, 
declaració del fet imposable dintre del termini legalment establert. 

g) Que el subjecte passiu estigui al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de 
Tortosa. 

 
L’import de la bonificació es determina aplicant el percentatge de bonificació que pertoqui sobre la 
quota íntegra de l’impost. El percentatge de bonificació a aplicar es determina en funció del valor 
cadastral del sòl en el període impositiu d’aplicació i del nivell d’ingressos (NI) del darrer exercici fiscal 
declarat de tots els components de la unitat familiar del beneficiari. La següent taula detalla els 
percentatges de bonificació a aplicar en cada cas: 
 

Valor cadastral del sòl (€) NI ≤ (IRSC*3) (IRSC*3) < NI ≤ (IRSC*4) (IRSC*4) < NI ≤ (IRSC*6) 
Fins a 3.000,00 95% 80% 55% 
De 3.000,01 a 5.000,00  90% 60% 35% 
De 5.000,01 a 10.000,00 85% 50% 20% 
A partir de 10.000,01 80% 40% 10% 

 
On IRSC és el darrer valor publicat de l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya i NI representa 
el Nivell d’ingressos del darrer exercici fiscal declarat de tots els components de la unitat familiar del 
beneficiari. 
 
Amb la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent: 
- Certificat de defunció del causant. 

- Document públic d’acceptació d’herència. 
- Documents acreditatius del nivell d’ingressos del darrer exercici fiscal declarat de tots els 
components de la unitat familiar o autorització de tots els membres de la unitat familiar per a obtenir-
lo. 

“ 
 
SISÈ.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes 
municipals que es detallen a continuació, amb efectes de l’1 de gener de 2013 excepte en el cas de 
la ordenança T-12, reguladora de la Taxa d’utilització privativa i aprofitament especial del domini 
públic municipal que tindrà efectes el dia següent al de la publicació al BOP de la seva aprovació 
definitiva: 
 

Núm. T-1 Taxa per expedició de documents administratius 
a) Es modifica l'article 6è, amb el redactat següent: 
“Article 6è Tarifa 
La tarifa, en euros, a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents: 
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Concepte Import (€) 
Per expedició de llicències d’ocupació d’habitatges, per cada habitatge  37,95 
Per expedició carnet transport públic col·lectiu de viatgers  4,40 
Per expedició duplicat acord Fires dilluns i dissabte  4,40 
Per expedició d’informes sobre atestats per accident de trànsit  31,70 
Per expedició de permisos d’armes  22,75 
Tramitació d'un pla parcial:  
* Fins a 100 habitatges  701,65 
* A partir de 100 habitatges s'incrementarà per cada 50 h o fracció  116,80 
Tramitació d'un programa d'actuació urbanístic  583,75 
Tramitació d'un pla especial  583,75 
Tramitació d'un projecte d'urbanització. Serà el 0,07% del PEM amb una quota mínima de  583,75 
Tramitació d'un projecte de reparcel·lació o compensació 583,75 
Tramitació d'un projecte de parcel·lació 291,95 
Tramitació d'una delimitació d'un polígon d’actuació 175,05 
Expedició certificat de condicions urbanístiques  50,05 
Expedició certificat de serveis urbanístics  50,05 
Expedició de plànol d'alineacions:  
* Fins a 10 ml  116,80 
* A partir de 10 ml per cada ml  1,65 
Expedició de plànol de rasants :   
* Fins a 50 m2  116,80 
* A partir de 50 m2 per cada m2  0,15 
Senyalar alineacions sobre el terreny :  
* Fins a 10 ml  37,45 
* A partir de 10 ml per cada ml  2,45 
Senyalar rasants sobre el terreny :  
* Fins a 50 m2  43,25 
* A partir de 50 m2 per cada m2  0,25 
Certificats relacionats amb l'Impost Béns Immobles, rústics i urbans 15,85 
Certificats relacionats amb la numeració de policia  31,70 
Tramitació de certificats del punt d'informació cadastral 6,95 
Còpia DIN A4 en color del parcel·lari cadastral  6,95 
Informe tècnic sobre expedient contradictori de ruïna  624,80 
Informe peritació terrenys o edificis: 0,05% sobre valoració amb mínim de  35,10 
Fotocòpies plànols amillarament, per cadascuna  11,45 
Per un exemplar de la normativa urbanística PGOU  85,45 
Informe tècnic, emès a instància de part, sobre una edificació o instal·lació  162,20 
Fotocòpies DIN A4 (document)  0,15 
Fotocòpies DIN A3 (document) 0,25 
Còpia plànol a color en paper:  
DIN A4 1,25 
DIN A3  2,35 
DIN A2  3,55 
DIN A1  4,75 
DIN A0  5,95 
Còpia i fotocòpia plànol monocrom en paper:  
DIN A4  0,90 
DIN A3  1,65 
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DIN A2 2,45 
DIN A1  3,30 
DIN A0 4,20 
Còpia plànol cartografia en paper:  
DIN A4  1,55 
DIN A3  3,10 
DIN A2  4,65 
DIN A1  6,15 
DIN A0  7,70 
Còpia plànol del POUM en paper:  
DIN A4  1,55 
DIN A3  3,10 
DIN A2  4,65 
DIN A1  6,15 
DIN A0  7,70 
Cartografia (suport digital):  
* 1 full format dgn 57,00 
* 1 full format dwg 45,60 
* 1 full format pdf  68,45 
Planejament (suport digital):  
-- arxiu informàtic que inclou documentació escrita  59,35 
-- arxiu documentació gràfica (en format PDF o Microstation)  59,35 
Documentació POUM en paper:  
* 1 exemplar complet (inclou catàleg)  1.425,00 
* 1 estudi ambiental  475,00 
* 1 estudi impacte ambiental  118,70 
Arxiu vialer (format PDF o Microstation) (suport digital)  47,55 
Còpia parcel·lari cadastral  5,55 
Per validació de poders  6,80 
Per avenços de plusvàlues  18,15 
Per impresos del Cadastre:  
* Model 901 i 903  0,55 
* Model 902  2,70 
* Model 902S 1,00 
* Model 904  1,20 
* Model 905  1,60 
Per emplenar els models 901, 903, 904 i 905  2,20 
Per cada exemplar d’ordenança fiscal  1,00 
Per tramitació de l’expedient de canvi de nom o titularitat d’un establiment  272,50 
Expedició i renovació de títols de panteons i tombes:  
* Expedició  35,55 
* Renovació 30,30 
Expedició i renovació de títols de nínxols:  
* Expedició  20,85 
* Renovació  17,75 
Per la gestió i tramitació de l’informe d’adequació de l’habitatge en el procés de 
reagrupament familiar  140,00 

Per la gestió i tramitació d’informes de grau i d’esforç d’integració social  46,40 
Gestió de la comunicació de nuclis zoològics 139,20 
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Autorització i renovació de l’autorització per abocament d’aigües residuals en xarxes 
indirectes 103,10 

Expedició acta de matrimoni civil celebrat fora de la Casa Consistorial  178,10 
Expedició acta de matrimoni civil, celebrat a la Casa Consistorial  155,80 
Per expedició de certificats i documents per a la tramitació dels expedients següents: Pirmi, 
pensions no contributives, beques, títol de família nombrosa o de família monoparental, 
programa d’ajuts d’urgència social i per sol·licitud d’advocat d’ofici amb informe justificatiu de 
serveis socials. 

2,05 

Per expedició d’altres certificats i documents  6,95 
 
Taxa per drets d'examen per als concursos i oposicions convocats per aquesta corporació, excepte 
places de la Policia Local, expressat en euros: 
Grup Borses treball i places temporals Places fixes 
A1  30,95 36,10 
A2  25,80 30,95 
C1  20,60 25,80 
C2 i AP  15,45 20,60 
 
Taxa per drets d'examen per als concursos i oposicions convocats per aquesta Corporació, per a 
places de la Policia Local, expressat en euros: 36,10 
“ 
b) Es modifica l’article 7è, la redacció del qual passa a ser la següent: 
“Article 7è Exempcions 
Estaran exempts de la taxa per drets d'examen els subjectes passius en situació de desocupació que 
no perceben cap prestació econòmica, fet que els subjectes passius hauran d’acreditar. 
Estaran igualment exempts de la taxa aquells documents o certificacions que siguin sol·licitats en 
relació amb les prestacions dels serveis socials i de l’assistència social de la Seguretat Social, excepte 
en els casos de compliment de les obligacions alimentícies a favor del cònjuge i fills i quan es tracti 
d’obligacions contretes pel beneficiari en l’àmbit de la Seguretat Social.“ 

 
c) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
Núm. T-2  Taxa per recollida d’escombraries    
 
a) Es modifica l'article 6è, amb el redactat següent: 
“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 145,65 136,30 125,10
Hotels, per plaça 50,75 50,75 50,75
Pensions i cases d’hostes, per plaça 40,45 40,45 40,45
Sanatoris i clíniques: 
      * De 0 a 50 llits 1.089,30 1.089,30 1.089,30
      * De més de 50 llits 1.634,80 1.634,80 1.634,80
Col·legis i acadèmies: 
      * Fins a 25 alumnes 248,40 248,40 248,40
      * De 25 a 50 alumnes 360,20 360,20 360,20
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      * De més de 50 alumnes a mitja pensió 972,25 972,25 972,25
      * De més de 50 alumnes a pensió completa 1.020,10 1.020,10 1.020,10
Comerços, indústries, oficines, magatzems i similars 324,10 273,15 228,90
Supermercats  i hipermercats: 
  * Per superfície construïda de 200 m2 a 1.000 m2 637,45 637,45 637,45
  * Per superfície construïda superior a 1.000 m2 1.775,40 1.775,40 1.775,40
Hostaleria: cafeteria, restaurant, bar, pub i similars 
  * Per superfície construïda de menor de 100 m2  505,60 505,60 505,60
  * Per superfície construïda de 100 m2 a 250 m2 644,70 644,70 644,70
  * Per superfície construïda superior a 250 m2 893,60 893,60 893,60
Zones perifèriques, habitatges unifamiliars 125,10 125,10 125,10
 
Les quotes fixades en la tarifa corresponen a una anualitat, que es prorratejarà per trimestres 
naturals en els supòsits d’inici en el servei. 
Dintre de l’epígraf “Habitatges” s’inclouran també els immobles amb ús d’habitatge encara que siguin 
destinats parcialment a ús de despatx professional. Si es tracta d’un immoble amb una única 
referència cadastral però que és fruit de la unió de dos immobles, que disposa de comunicació 
interior però que manté dos accessos exteriors independents, per a l’habitatge i per a l’activitat, 
tributarà pels dos conceptes. 
Els immobles que siguin exclusivament o principalment utilitzats per a ús diferent al d’habitatge 
tributaran per l’epígraf assenyalat com “Comerços, indústries, oficines, magatzems i similars”. 
 
La quota tributària per l’abocament de residus industrials assimilables a urbans serà la corresponent 
a la que resulti del tractament de residus, més 12 euros per tona corresponents al cànon sobre la 
deposició de residus fixat a la Llei 16/2003, de 13 de juny. 
L’import d’aquest cànon, sobre deposició de residus, s’actualitzarà automàticament en el moment 
que la Generalitat de Catalunya ho disposi normativament.” 

 
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013, 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: 
 
a) Per drets funeraris de nínxols 

Pis St. Llàtzer Els Reguers 
1r pis 1.507,55 283,55 
2n pis 1.636,75 378,75 
3r pis 1.188,80 220,15 
4t pis 516,85 137,30 

 
b) Per drets funeraris de terrenys  

Tipus St. Llàtzer Els Reguers 
Tombes (per m2 o fracció) 212,85 154,80 
Panteons 4x4 3.483,00 2.515,45 
Panteons 5x5 5.514,65 3.966,75 
Panteons 6x6 6.869,15 5.611,50 
Excés 6 m (a panteons) 435,40 328,95 
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c) Per utilització de fosses comunes 

Per utilització de fosses comunes 43,10 
 
d) Per traspàs de drets funeraris 

Traspàs drets funeraris St. Llàtzer i Reguers 

Panteons 182,40 
Tombes 121,55 
Nínxols 43,90 

 
e) Altres 

 Nínxols i fossa comuns Tombes i 
panteons 

Inhumacions, exhumacions i trasllats 77,40 145,05 

Llicències guarniment 25,15  
“ 
 
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013, 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: 
“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 128,05 €/m2 o fracció/any 
Mercat Central, aire condicionat 28,75 euros/m2 o fracció/any 

“ 
b) Es modifica l’article 7è, la redacció del qual passa a ser la següent: 
“Article 7è Acreditació 
 
La taxa s’acredita i naix l’obligació de contribuir el primer dia de l’any natural, llevat la corresponent a 
prestació de nous serveis que s’acreditaran el primer dia de la seva prestació. En el cas de renuncia o 
caducitat l’import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres. La data de referència per al 
prorrateig serà la data d’efectes de la resolució de l’acceptació de la renuncia o la de la declaració de 
la caducitat. 
“ 
c) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
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La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
Núm. T-5  Taxa per llicències urbanístiques 
 
a) Es modifica l’article 2n. la redacció del qual passa a ser la següent: 
“Article 2n Fet imposable 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeixi a 
verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l’article  187 del text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, s’ajusten a l’esmentada Llei, al Pla 
d’ordenació urbanística municipal i a la resta de normativa urbanística, com també la sol·licitud de 
pròrroga. 
2. Són actes subjectes tots aquells actes que compleixin el fet imposable definit en l'article anterior, i 
en concret: 
a) Les obres de nova planta i d'ampliació d'edificis, o necessàries per a la implantació, l'ampliació, la 
modificació o la reforma d'instal·lacions de qualsevol mena. 
b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte exterior o la disposició 
interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d'instal·lacions existents. 
c) Les obres provisionals. 
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública. 
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses 
subministradores de serveis públics, que corresponen tant a les obres necessàries per a l’obertura de 
cales i pous, col·locació de pals de suport, canalitzacions, connexions i, en general, qualsevol remoció 
del paviment o voreres, com a les necessàries per a la reposició, reconstrucció o arranjament d'allò 
que s’hagi pogut malmetre amb les cales esmentades. 
f) Els moviments de terres, com ara desmunts, esplanacions, excavacions, terraplenades, llevat que 
aquests actes estiguin detallats i programats com a obres incloses i per executar en un projecte 
d'urbanització o edificació aprovat o autoritzat. 
g) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització. 
h) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques. 
i) La nova implantació, l'ampliació, la modificació, la substitució o el canvi d'emplaçament de tota 
mena d'instal·lacions tècniques dels serveis públics, qualsevol que en sigui l'emplaçament. 
j) Les instal·lacions de caràcter provisional. 
k) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris visibles des de la via 
pública. 
l) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials, mercantils o 
professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
m) La realització de qualsevol altre acte establert pels plans d'ordenació o per les ordenances que els 
siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal, declaració responsable o comunicació prèvia, 
sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres. 

3. No estan subjectes a aquesta taxa les activitats municipals esmentades pel que fa a les obres de 
simple ornament que es facin a l'interior dels habitatges. 
 
b) Es modifica l’article 3r. la redacció del qual passa a ser la següent: 
“Article 3r Subjecte passiu 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin o resulten beneficiades o afectades per 
aquests serveis. 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles en què es 
facin les construccions o instal·lacions o s'executin les obres, els quals podran repercutir, si escau, les 
quotes sobre el respectius beneficiaris. 
 
c) Es modifica l’article 5è. la redacció del qual passa a ser la següent: 
“Article 5è Base imposable 
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La base imposable serà la que resulti del càlcul efectuat per a l’autoliquidació o liquidació provisional 
de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord amb el que s’estableix a l’article 5è de 
l’ordenança fiscal I4. 

“ 
 
d) Es modifica l’article 6è, la redacció del qual passa a ser la següent: 
“Article 6è Quota tributària 
1. La quota tributària serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de ZERO AMB NORANTA 
per cent (0,90 %). 
2. La quota tributària mínima, en el cas d’obres majors, serà de 134,00 euros. 

3. La quota tributària mínima, en el cas d’obres menors, serà de 77,30 euros. 
4. En cas de desistiment del sol·licitant amb caràcter previ a la resolució de l’expedient es podrà 
sol·licitar la devolució de l’import ingressat per la taxa, en els següents termes: 
- si encara no s’ha emès l’informe tècnic procedirà la devolució del 85% 
- si ja ha estat emès l’informe tècnic procedirà la devolució del 65%. 
“ 
 
e) Es modifica l’article 7è, la redacció del qual passa a ser la següent: 
“Article 7è Meritació 
1. La taxa es merita, i naix l'obligació de contribuir, quan s'inicia l'activitat municipal que constitueix el 
fet imposable. Amb aquest efecte, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació 
de la sol·licitud de llicència urbanística, declaració responsable o comunicació prèvia corresponent. 
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense llicència o autorització, o sense haver presentat la 
corresponent declaració o comunicació, la taxa es meritarà  quan s'iniciï efectivament l'activitat 
municipal que porti a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici 
de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres, o la demolició, 
en cas que no fossin autoritzables. 

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la caducitat del 
procediment, la denegació de la llicència sol·licitada o la concessió condicionada a la modificació del 
projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li hagi concedit la 
llicència. 
“ 
 
f) Es modifica l’article 9è, la redacció del qual passa a ser la següent: 
“Article 9è  Liquidació i ingrés 
Aquesta taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació. 
“ 
 
g) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 

 

Núm. T-6 - Taxa sobre llicències ambientals, llicències d’activitats incloses a la Llei 11/2009, 
llicències municipals d'obertura o d'instal·lacions i règim de comunicació d’obertura d’activitats 
 
a) Es modifica l’article 8è amb el següent text íntegre: 
“Article 8.  Càlcul de la quota de la taxa 
1. Les tarifes que s'han d'aplicar per obtenir la quota de la taxa, són les que es detallen en el quadre 
següent, en funció de la classificació de l'activitat, d'acord a la Llei 20/2009, a la Llei 11/2009 i 
l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa de les activitats sense incidència 
ambiental, del tipus de tramitació administrativa i de la seva superfície construïda. 
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Classificació 
d'Activitats Quota mínima (Qm) Correcció en funció de la superfície (Ts) 

Quota màxima de 
la taxa (Qmax) 

 Superfície 
mínima (Smin). Valor   

   Fracció per sup.(Fs ) Valor (Vs ) 

Règim de comunicació en activitats sense incidència ambiental 

 Fins a 75 m2 424,75 € Per cada 50 m2 o fracció que superi la sup. mín. 53,10 € 2.123,85 € 

Règim de llicència en activitats sense incidència ambiental 

 Fins a 75 m2 530,95 € Per cada 50 m2 o fracció que superi la sup. mín. 53,10 € 2.123,85 € 

Règim de comunicació en activitats de baixa incidència ambiental (annex III de la Llei 20/2009) i en activitats incloses a la Llei 
11/2009, així com avaluació de condicions de protecció contra incendis. 

 Fins 75 m2 690,25 € Per cada 50 m2 o fracció que superi la sup. mín. 53,10 € 2.123,85 € 

Llicències ambientals amb activitats d'incidència ambiental moderada (annex II de la Llei 20/2009) 

 Fins a 100 m2 1.213,50 € Per cada 100 m2 o fracció que superi la sup. mín. 132,75 € 5.567,40 € 

Llicències d’activitats incloses a la Llei 11/2009. 

 Fins a 100 m2 955,75 € Per cada 100 m2 o fracció que superi la sup. mín. 132,75 € 5.309,65 € 

 
 
Nota: Les superfícies a que es refereix aquesta taula són superfícies construïdes. 
 
2. Càlcul de la quota: s’obté mitjançant el càlcul dels següents polinomis: 
 
a) Si la superfície de l'establiment que alberga l'activitat és igual o inferior a la superfície mínima de la 
taula anterior (Smin) el càlcul de la quota de la taxa serà el següent: 

Q = Qm  
 
b) Si la superfície de l'establiment que alberga l'activitat és superior a la superfície mínima de la taula 
anterior (Smin) el càlcul de la quota de la taxa serà el següent: 

Q = ( Qm + Ts ) x Fc 

On, 
Q= quota de la taxa, calculada en euros. 
Fc= factor corrector en funció de l'activitat o ús, essent O,7 per a les activitats o usos de ramaderia i 
1,0 per a la resta. 
Sreal= superfície construïda total de l'establiment que alberga l'activitat. 
Ts= correcció del càlcul de la quota de la taxa en funció de la superfície construïda de l'establiment 
que alberga l'activitat.  
 
Es calcula mitjançant el polinomi següent: 

Ts =  n x Vs  

on, 
en activitats sense o de baixa incidència ambiental o en activitats regulades per la Llei 11/2009 i 
tramitades en règim de comunicació  n= ( Sreal– Smin) / 100 
 
en activitats de moderada incidència ambiental o en activitats regulades per la Llei 11/2009 i 
tramitades en règim de llicència  n= (Sreal – Smin) / 50 
 
el valor de n per tal de ser aplicat a la formula del càlcul de la quota de la taxa s'arrodonirà per excés 
al nombre sencer immediatament superior. 
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c) La quota a liquidar serà l'import obtingut (Q) sempre que no sigui superior a la quota màxima 
establerta a la taula anterior. En aquest cas s'aplicarà aquesta quota màxima (Qmax). Si la quota a 
liquidar fos inferior a la quota mínima (Qm) establerta a la taula anterior, s’aplicarà aquesta(Qm). 
 
d) El càlcul de la quota de la taxa per a la tramitació administrativa de llicències ambientals de parcs 
eòlics es calcularà d'acord als paràmetres següents: 
 - La quota mínima (Q m-eòlic)serà de 15.928,95 €, i aquesta s'aplicarà per a parcs eòlics de fins a 5 
MW de potència nominal de generació elèctrica 
 - Per a parcs eòlics de més de 5 MW de potència nominal de generació elèctrica, s'aplicarà el següent 
polinomi per tal de calcular la quota de la taxa, amb un màxim de 53.096,50 €: 

Q = Qm-eòlic+ ((Potència en MW – 5) x 385) 
 

3. Les tarifes per altres tràmits administratius també regulats en aquesta Ordenança, seran les 
següents: 
 
a) Controls inicials i/o periòdics de les activitats: 

inclosos a l’annex II de la llei 20/2009: 88,10 € 
inclosos a l’annex III de la llei 20/2009: 88,10 € 
inclosos a la Llei 11/2009: 88,10 € 

b) Revisió de la llicència ambiental de les activitats: 
incloses a l’annex II: 141,35 € 
 

c) Adequació d’activitats amb o sense llicència prèvia vigent: 
incloses a l’annex II de la llei 20/2009: 141,35 € 

 
d) Validacions de plans de dejeccions ramaderes d’activitats incloses a l’annex III de la Llei 20/2009 i 
normativa de aplicable: 306,05 € 
e) Autorització administrativa de l'activitat temporal de circ i instal·lació d'atraccions infantils (firaires): 
106,20 € 
f) Tramitació de la comunicació sanitària per a la venda i/o elaboració de productes càrnics: 53,10 € 
g) Segones i/o posteriors inspeccions extraordinàries en activitats en què per motius no justificats 
atribuïbles a l'interessat es requereixi realitzar més d'una inspecció de comprovació, verificació de 
mesures correctores exigides, control mediambiental (per cada actuació addicional): 63,70 € 
“ 
 
b) Es modifica la disposició final amb el text íntegre següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2013, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
“ 
 
Núm. T-7 Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer 
 
a) Es modifica l’article 5è, la redacció del qual passa a ser la següent: 
“Article 5è  Quota tributària 
La quota tributària la determinarà una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o de 
l’activitat, d'acord amb la tarifa següent expressada en euros: 
 

Servei o activitat Import (€) 
Concessió i expedició de llicències 519,80 
Autorització per a la transmissió de llicències 166,70 
Autorització per la substitució de vehicle 84,35 

“ 
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b) Es modifica la disposició final amb el següent text íntegre: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2013, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 

“ 
 
Núm. T-8 Taxa per la tramitació de l’autorització ambiental o substantiva prevista per la Llei 20/2009, 
del 4 de desembre 
 
a) Es modifica l’article 6è amb el text íntegre següent: 
“Article 6è 
1-. Per a la tramitació de les autoritzacions ambientals o substantives: 
 
L’import de la taxa regulada en aquesta ordenança estarà integrat per una tarifa única irreductible de 
1.330,40 euros per cada autorització tramitada. 
 
2-. Altres actuacions: 
a) Controls inicials i/o periòdics de les activitats: 82,10 € 
b) Revisió de l’autorització ambiental de les activitats: 89,00 € 
c) Adequació d’activitats amb o sense autorització prèvia vigent: 89,00 €  
“ 
 
b) Es modifica la disposició final amb el text íntegre següent: 
 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.“ 
 
Núm. T-9 Taxa de serveis especials per a espectacles i transports 
 
a) Es modifica l’article 2n amb el redactat següent: 
“Article 2n  Fet imposable  

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis especials, de competència 
municipal, a instància de part: 

a) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i qualsevol 
altres a causa de la celebració d’espectacles, actes públics, obres, accidents o qualsevol altra 
alteració de la normal activitat a les vies públiques que per llur naturalesa, per la generació de 
públic que provoquin, o per les necessitats d’ordenar l’accés i la sortida de públic i vehicles així ho 
exigeixin. 

b) Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesants, de grans transports i de 
caravanes a través del nucli urbà. 

2. Amb aquest efecte, hom entendrà prestats a instància de part els serveis esmentats quan el 
particular els hagi provocat, o bé quan vagin en benefici seu, encara que no hi hagi hagut sol·licitud 
expressa.” 
 
b) Es modifica l’article 5è amb el redactat següent: 
“Article 5è  Quota tributària  
La quota tributària es determinarà en funció del nombre d'efectius, tant personals com materials, que 
s'utilitzin en la prestació del servei. 

Amb aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent expressada en euros: 
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a) Per cada camió municipal, sense dotació, per cada hora o fracció  12,00 

b) Per cada turisme o furgoneta municipal, sense dotació, per cada hora o fracció 8,00 

c) Per cada motocicleta municipal, sense dotació, per cada hora o fracció 2,00 

d) Per cada funcionari d’administració general, treballador, bomber, per hora o fracció 22,75 

e) Per cada agent de policia local, per hora o fracció 27,00 

f) Per cada caporal de policia local, per hora o fracció 31,00 

g) Per cada sergent de policia local, per hora o fracció 34,00 

h) Per cada sotsinspector de policia local, per hora o fracció 37,00 

i) Per cada inspector de policia local, per hora o fracció 44,00 

 
El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial el de la 
sortida dels efectius dels seus aquarteraments respectius, i com a final el de l’entrada després 
d'haver acabat el servei.” 
 
c) Es modifica la disposició final amb el text íntegre següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2013, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
Núm. T-10 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a 
la via pública 
 
a) Es modifica l’article 6è amb el redactat següent: 
“Article 6è  Tarifes 
Les tarifes que s'han d'aplicar, expressades en euros, són les següents: 
VEHICLES (ciclomotors, motocicletes, turismes i altres vehicles) Retirada de la via pública i trasllat 
al Dipòsit Municipal  89,20 

CICLOMOTORS Per cada dia d'estada a partir de l'endemà del dipòsit  3,35 

MOTOCICLETES Per cada dia d'estada a partir de l'endemà del dipòsit  5,55 

TURISMES Per cada dia d'estada a partir de l'endemà del dipòsit 11,15 

Per cada dia d'estada, a partir de l'endemà del dipòsit dels vehicles de més de 3.000 PMA 32,35 

Per immobilització de vehicles amb paranys 44,60 
“ 
 
b) Es modifica la disposició final amb el text íntegre següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2013, 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 es calcularà d’acord al següent quadre de tarifes expressat en euros: 
 
Fira del dilluns i dissabte, per m2 i any: 20,47 
Planteristes, per m2 i temporada: 10,22 
Pagesos del dissabte, per m2 i any: 10,22 
Pagesos de diari, per m2 i any: 51,19 
Majoristes, per m2 i any: 58,50 
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Utilització d’1 taula amb 6 cadires en actes festius Festes de la Cinta (per cada dia): 6,95 
Per cada cadira addicional: 1,10 
Parada venda ambulant Festes de la Cinta m2 i dia: 3,54 
Indústries, comerços i altres ocupacions m2 i dia: 0,41 
 
Tauletes de bar amb 4 cadires: 
a. Recinte amb taules i cadires situades a la calçada, per cada m2 i any: 49,50 
b. Recinte amb taules i cadires, ocupant zona blava, per cada m2 i any: 57,00 
c. Per taules i cadires no situades a la calçada, per cada m2 i any: 34,02 
d. Per temporada d’estiu, 1 de maig a 31 d’octubre, per cada m2: 27,09  
e. Festius i vigílies de tot l’any, per cada m2: 21,23 
f. Eventuals, per cada m2 i per dia: 1,80 
g. Pedanies, per m2 i any, tarifa única: 16,48 
Quan les ocupacions precedents es realitzin amb coberta, les tarifes respectives s’incrementaran en 
un 15% 
 
En cas que les autoritzacions estiguin atorgades per nombre de taules, s’estableix als efectes 
d’aquesta ordenança, l’equivalència de 2,25 m2 per taula.  
 
Quioscos: 
- Quioscos de premsa, amb superfície d’ocupació igual o inferior a 5m2 a l’any: 386,77 
- Per cada m2 o fracció d’excés a l’any: 83,29 
- Resta de quioscos, amb superfície d’ocupació igual o inferior a 5m2 a l’any: 878,87 
- Per cada m2 o fracció d’excés a l’any: 187,95 
 
Fira de Nadal: 
a. Tarifa normal:  
- Parada de 6m2 (sense estructura): 2,80€ /m2 / dia. 
- Parada de 4,5m2 (amb estructura): 5,20€ /m2 /dia. 
b. Tarifa reduïda:  
b1. Entitats sense ànim de lucre:  
- Parada de 6m2 (sense estructura): 0,55 €/ m2 / dia. 
b.2 Empreses associades a la Federació de Comerciants:  
- Parada de 6m2 (sense estructura): 1,40 € / m2 / dia. 
- Parada de 4,5m2 (amb estructura): 2,60 €/m2 / dia. 
 
Materials de construcció, tanques, bastides, cavallets, puntals i altres anàlegs: 
Categoria carrer Per m2, al dia Per m2 al mes Per m2 a l’any 
Carrers de primera categoria  0,97 15,33 122,68 
Carrers de segona categoria  0,92 14,53 116,21 
Carrers de tercera categoria  0,86 13,60 108,82 
 
2. Les quotes fixades en la tarifa que corresponen a una anualitat es prorratejaran per trimestres 
naturals en els 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 348,16 € per cada mòdul de 2x5 metres, 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 hagi estat assignada una de 
les places de què  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 que se’ls prorrogui 
el permís un segon any no els correspondrà l’exempció. 
 
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
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“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació definitiva en 
el BOP, i se’n mantindrà la 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 
 
a) Es modifica l’article 5è, la redacció del qual passa a ser la següent: 
“Article 5è Quantia 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que fixin les tarifes següents en euros: 
 
1.- RESERVA D'ESPAIS (GUAL) PER APARCAMENT EXCLUSIU 
a) Autorització permanent per a: 
- Ús d’aparcament públic, d’acord al Código Técnico de la Edificación 
- Ús d’aparcament privat amb més de 100 m2 de superfície construïda i en habitatge plurifamiliar, 
d’acord amb el Código Técnico de la Edificación. 
- Establiment comercial i/o industrial 
 

Fins a cinc metres lineals o fracció pagarà a l'any: 
Carrers primera categoria  348,23 
Carrers segona categoria  314,70 
Carrers tercera categoria  278,58 
Mes de cinc metres lineals, per cada metre lineal o fracció pagarà a l’any a més: 
Carrers primera categoria 104,19 
Carrers segona categoria  93,56 
Carrers tercera categoria 83,47 

 
b) Autorització permanent per a ús d’aparcament privat de fins a 100 m2 de superfície construïda o 
en habitatge unifamiliar per a qualsevol superfície, d’acord amb el Código Técnico de la Edificación 
 

Fins a cinc metres lineals o fracció, pagarà a l'any: 
Carrers primera categoria  454,02 
Carrers segona categoria  382,77 
Carrers tercera categoria  314,73 
Mes de cinc metres lineals. Per cada metre lineal o fracció d’excés pagarà a l’any a més: 
Carrers primera categoria  118,02 
Carrers segona categoria  109,12 
Carrers tercera categoria  87,71 

 
c) Autoritzacions dotze hores al dia per a: 
- Ús d’aparcament públic, d’acord al Código Técnico de la Edificación 
- Ús d’aparcament privat amb més de 100 m2 de superfície construïda i en habitatge plurifamiliar, 
d’acord amb el Código Técnico de la Edificación. 
- Establiment comercial i/o industrial 
 

Fins a cinc metres lineals o fracció pagarà a l'any: 
Carrers primera categoria  278,58 
Carrers segona categoria  243,49 
Carrers tercera categoria  212,12 
Mes de cinc metres lineals. Per cada metre lineal o fracció, pagarà a l'any 
Carrers primera categoria  96,76 
Carrers segona categoria  87,71 
Carrers tercera categoria  78,67 
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d) Autoritzacions dotze hores al dia per a ús d’aparcament privat de fins a 100 m2 de superfície 
construïda o en habitatge unifamiliar per a qualsevol superfície, d’acord amb el Código Tècnico de la 
Edificación 
 

Fins a cinc metres lineals o fracció, pagarà a l'any: 
Carrers primera categoria  347,69 
Carrers segona categoria 314,73 
Carrers tercera categoria  278,58 
Per cada metre lineal o fracció pagarà a l'any a més: 
Carrers primera categoria  104,19 
Carrers segona categoria 91,44 
Carrers tercera categoria  84,00 

 
2.- RESERVA D'ESPAI PERMANENT EN LES VIES PÚBLIQUES I TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER A INICI, 
INTERMEDI O FINAL DE LÍNIA DE SERVEIS REGULARS O DISCRECIONALS DE VIATGERS I LLOGUER O 
SERVEI D'ENTITATS 
a) Línies de viatgers (unitats i any): 72,30 
b) Vehicles de lloguer (per any): 109,50 
c) Entitats (per any):  278,58 
 
3.- RESERVES D'ESPAI PER A USOS DIVERSOS PER A NECESSITATS OCASIONALS 
a) Fins quatre metres lineals o fracció, que faci reserva en via pública o terrenys d'us públic municipal, 
cada QUATRE HORES, temps mínim gravat: 8,50 
 
b) En cas de reserves esporàdiques que comportin tallar carrers, s’estableix una tarifa per metre i per 
les primeres dues hores de 0,93 euros, amb un mínim de 91,45 euros corresponent a les primeres 
dues hores, incrementant-se progressivament la tarifa 0,93 euros/metre per cada dues hores 
addicionals respecte a les anteriors, fins a un màxim de 4,65 euros/metre per dues 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 en els supòsits d’inici o cessació de l’aprofitament. 
“ 
 
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013, i se’n mantindrà la vigència fins que 
se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 

 
SETÈ.- 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 de 
les persones interessades per un termini de trenta dies des de la publicació de l’anunci al BOP, de 
manera que en aquest període les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
VUITÈ.- 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. Villarroya 
A continuació pren la paraula la Sra. Villarroya: Bé, com cada any, portem a aprovació les ordenances 
fiscals, en aquest cas de l’any 2013. 
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Igual que cada any, venim aprovant-les i venim ficant una mica els mateixos antecedents. Els 
antecedents que ens trobem actualment, és que continuem amb una situació econòmica que no els 
hi he d’explicar, vostès ja saben que la situació actual és molt complicada, a més a més, ens trobem 
amb unes restriccions, la principal d’elles és que estem sotmesos a un Pla d’Ajust amb el Govern 
central, el qual ens obliga a complir amb uns ingressos i unes despeses que ens havíem compromès i, 
a més a més, tenim un altre problema afegit i és que s’ha incrementat la pressió fiscal. Vostès 
coneixen l’increment que s’ha produït de l’IVA i l’IPC continua pujant, per tant, aquest increment que 
estem tenint a nivell fiscal, i que ens resistim a transmetre als nostres conciutadans. És per aquest 
motiu que hem intentat fer unes ordenances fiscals el més adaptades possibles, el més ajustades 
possibles i de manera que els nostres ciutadans es vegin el menys perjudicats i el menys afectats, 
però hi ha una sèrie de modificacions que s’han d’aplicar. En aquest cas, les principals modificacions 
venen, principalment, en temes de redactat. El que hem fet és ajustar els nostres redactats de 
manera que siguin entenedors i, a més a més, de manera que s’ajustin als redactats que proposa la 
Diputació de Tarragona. D’altra banda, la majoria dels impostos el que fem és deixar-los congelats, 
excepte en alguns casos que pugem el 3,1%, que és l’IPC, que és l’actualització que fem de l’IPC i, 
finalment, amb el tema de les taxes, que totes elles el que fem és actualitzar-les a l’IPC. Això és, en 
resum, el que portem en les nostres ordenances fiscals per a l’any 2013. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: El nostre grup municipal, com ja és ben conegut de sempre, 
estem en contra de qualsevol increment dels impostos municipals. Ens voleu vendre que no hi ha 
increment d’impostos, però no és del tot cert, ja que hi ha un increment a l’IAE i a l’IBI rústec. A l’IBI 
rústec, fins i tot, per sobre de l’IPC, sense comptar que hi ha increment de totes les taxes, algunes de 
les quals, al nostre parer, ja eren prou cares.  
 
No podem estar d’acord amb aquestes ordenances fiscals, com ja vam dir a la comissió corresponent, 
ja que pensem que el que toca, en la situació que pateixen molts tortosins, seria congelar-ho tot: taxes 
i impostos. No pot ser que l’IPC només serveixi per apujar impostos, taxes, tributs, però no serveixi per 
augmentar, en la mateixa proporció, els salaris. Això és totalment injust i, evidentment, el nostre grup 
municipal no pot donar suport a una cosa que ens sembla totalment injusta. No pot ser que els 
tortosins haguem de pagar els errors i el “despilfarrament” que hi hagut els últims, doncs, 15, 20, 25 
anys al nostra ajuntament.  
 
Com no pot ser d’altra manera, i tal com ho he explicat, el nostre vot serà negatiu. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, nosaltres veiem positiu que els impostos es quedin 
congelats, no? Excepte en aquest cas, com ha dit la regidora, l’IAE i l’IBI rústec, no? I en l’apartat de 
les taxes, que s’utilitzi el sistema de referenciar-lo respecte a l’IPC.  
 
El fet de que no hi hagi canvis substancials, jo crec que evidència, per una part, la voluntat de 
mantenir uns ingressos que permetin al consistori seguir prestant els serveis municipals adients i, per 
altra part, un desig que nosaltres compartim plenament, de que la ciutadania de Tortosa no rebi un 
excés de sacrifici econòmic mitjançant aquesta modificació de les taxes i impostos per al 2013. 
 
Unes consideracions molt breus. Primer, que davant la gravíssima situació econòmica, pensem que 
cal reforçar les mesures per facilitar el pagament dels tributs quan concorren circumstàncies de 
dificultats econòmiques molt puntuals i, si pot ser, generals, és a dir, per exemple famílies amb pocs 
recursos o, una altre cas podria ser, ciutadans aturats, etc., etc. També creiem que seria adient fer un 
estudi de futur en quant a la possibilitat, dic possibilitat, d’eliminar, o reduir, o retocar, o ficar, o llevar 
excepcions o bonificacions, simplement fer un estudi, no? També creiem que seria convenient donar 
informació més directa a la ciutadania de la relació que existeix entre el cost de cada servei i el 
percentatge de recaptació que genera cadascun dels tributs que avui modifiquem i, per últim, també 
seria bo a efectes informatius de la ciutadania, que aquesta modificació que és provisional, com ja 
sabem, tingui o aparegui el més ràpidament possible a la web de l’Ajuntament. 

28  /46  



 

 
La nostra votació, en aquesta cas, serà positiva. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Ens trobem un any més en l’aprovació de les ordenances 
fiscals i, per tant, dels impostos que durant l’any que ve aplicarem al nostre Ajuntament.  
 
En primer lloc, volem fer un reconeixement al que la regidora ens ha explicat i és la situació de les 
finances de l’Ajuntament. Sabem que estem en un moment complicat, al igual que moltíssims 
ajuntaments, per la baixa dels ingressos en relació a la poca activitat econòmica i també per la baixa 
dels ingressos en relació a les administracions superiors, com és l’Estat i la Generalitat i, per tant, des 
del nostre grup reconeixem aquesta situació complicada.  
 
Però també pensem que és molt important reconèixer la situació en què molts tortosins i tortosines 
estan vivint en aquests moments. Una situació complicada que afecta els aturats, els pensionistes, a 
molts treballadors que se’ls hi està baixant el salari fruit de la reforma laboral, les retallades que 
estan afectant al sector públic, als treballadors públics, l’augment de l’IVA, etc., etc., etc. i, per tant 
també, nosaltres tenim molt clar que això s’ha de dir en un debat com aquest i que està afectant a 
moltíssims tortosins i tortosines. 
 
En aquest sentit, també volem posar a la llum que la setmana passada va sortir un informe oficial de 
l’Idescat, de l’Institut d’Estadística de Catalunya, on parlava de la taxa de pobresa al nostre país en 
relació a l’any 2011 i, per tant, hem d’entendre que aquestes dades que ara explicaré mínimament ja 
són complicades, però que al 2012 segurament encara serien més escandaloses perquè la pobresa 
ha augmentat. En aquest estudi se’ns parla que la taxa de pobresa a Catalunya és d’un 29,5% dels 
catalans que estan en una situació pobresa, però el més alarmant és que a les Terres de l’Ebre 
aquesta taxa de pobresa arriba al 36,8% de la població i és territori de tot el país que més taxa de 
pobresa té. Dins d’aquesta taxa de Terres de l’Ebre hi ha dades rellevants, com per exemple que el 
37,8% de la població no pot fer front a despeses imprevistes, que el 4% de la població no pot menjar 
carn i peix com a mínim cada 2 dies, que el 16% no pot mantenir el pis a temperatures adients, 
sobretot a l’hivern, o que el 30% de la població assegura que no arriba a final de mes. I, a més a més, 
una xifra molt alarmant: dins d’aquest 36% de la població de les Terres de l’Ebre que està en una 
situació de pobresa, hi ha un 21% que viu ja per sota d’aquest llindar de la pobresa, que això significa 
menys de 8.500€ anuals i, per tant, menys de 700€, aproximadament, al mes. 
 
En aquest sentit, nosaltres, ja els hi hem dit en els últims anys, el que pensem és que s’ha de fer un 
debat a l’hora de parlar dels impostos, de quina manera els augmentem, si s’augmenten o es 
congelen en relació lineal i, per tant, de manera uniforme, o si podem fer una tarifació social i, per 
tant, que es facin uns impostos progressius, on es tingui en compte que hi ha gent que ho està 
passant molt malament i que, per tant, no pot i és molt difícil pagar aquests impostos. 
 
Reconeixem que l’any passat, i  el nostre grup va tenir un vot d’abstenció en positiu, que s’havien fet 
algunes modificacions en aquest sentit i recordo, per exemple, l’IBI a famílies nombroses, que es va 
bonificar en funció del que era la renda dels membres. I enguany també sembla ser que hi ha un nou 
reconeixement pel que fa a les plusvàlues de la successió per persones que s’han mort i, per tant, 
també en funció de la renda en aquest sentit. 
 
Però nosaltres pensem que s’ha d’anar molt més enllà, i els ho vam dir i els ho hem dit durant 
aquests últims anys, que s’ha de fer de manera genèrica a tot el que és el sistema fiscal del nostre 
Ajuntament i, per tant, que ens sembla bé que s’hagi obert aquesta tarifació amb aquests dos 
elements, però que hauríem d’anar molt més enllà. Per què? Perquè si Tortosa és una de les ciutats 
més pobres de Catalunya, si Tortosa és la ciutat, capital de les Terres de l’Ebre, que és un dels 
territoris més pobres de Catalunya, també la nostra ciutat hauria de ser pionera en poder cobrar els 
impostos d’una manera no uniforme en funció de la riquesa dels seus habitants i, sobre tot, d’aquells 
que pateixen la crisi. Altres ajuntaments ho estan fent i, per tant, nosaltres pensem que ens hauríem 
de mirar quins ajuntaments ho estan fent i obrir el debat en aquest sentit. 
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A més a més, també una altra de les nostres demandes, sempre ha estat el tema del pagament 
fraccionat, que també vam estant-ho dient durant aquests últims anys i en aquests moments també 
valorem d’una manera positiva que no es cobri tot al mateix temps, com passava fa uns anys, però 
també una altra de les coses que s’està fent en altres indrets és ajuntar tots els impostos que es 
poden des del punt de vista de l’Ajuntament, i fer un pagament mensual, sobretot a aquestes famílies 
que estan patint més i, per tant, també demanaríem això. 
 
Per tant, el nostre vot, en aquest sentit, enguany serà negatiu, perquè pensem que després d’un any 
en què el nostre grup ja va demanar que es fes això, per tant, que es paguessin els impostos de 
manera, en funció de la renda, encara només han aplicat algunes de les mesures que hi ha i, per tant, 
pensem que s’ha d’aplicar amb tota la globalitat, tenint en compte que vivim en una situació 
excepcional de crisi i, per tant, que l’Ajuntament també hauria de respondre de manera excepcional a 
aquesta situació. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Avanço que el nostre vot serà en contra i ho argumentarem, 
no?, perquè així ha de ser, perquè vostès ens proposen aquest Ple extraordinari i urgent, a apujar 
alguns impostos i apujar taxes. I això està passant quan la gent, els que tenen feina, que no són 
molts, cada vegada cobren menys. 
 
Dius, home, i per què ens han d’apujar els impostos, si estem en una situació social en què la gent 
n’hi ha molta d’aturada i damunt, els que tenen feina, els hi estan baixant el jornal? Bé, això 
probablement és perquè som un dels ajuntaments de l’Estat espanyol més endeutats en valor 
absolut, dels més endeutats. Dels 8.000 i pico d’ajuntaments que hi ha a l’Estat espanyol. Ja ho vaig 
dir una altra vegada, n’hi ha 3.000 que han fet bé les coses i, per tant, aquests no deuen res i han fet 
una gestió, podríem dir, exemplar i a contracorrent dels altres 5.000 i pico. 
 
I d’aquests 5.000 i pico que estem endeutats, dels 100 primers, per no dir exactament el 82 segons 
compten uns, el 91 segons comptes uns altres, és l’Ajuntament de Tortosa, per tant, hem 
d’augmentar els impostos, les taxes, en el moment en què la gent està cobrant menys, com he dit 
abans, els que tenen feina. 
 
El nostre vot no pot ser favorable i per això diem i vam dir llavors que això passaria. Què dèiem 
llavors? Dèiem que a partir d’ara, i en quant vam fer aquell Ple, a partir d’ara ens aniran apujant 
impostos, ens aniran apujant taxes, contribucions, i l’Ajuntament haurà de retallar en els serveis que 
ens dóna, siguin obligatoris o no, en l’enllumenat públic per exemple, ara de cada dos faroles ja se 
n’apaga una, en la recollida de residus, en Protecció Civil, en pavimentació i conservació de carrers. 
Per tot això que he dit, o que hem dit, justifiquem que és un moment en el qual no s’hauria d’apujar 
res, res, res, cap taxa, ni cap impost i, com dic, el nostre vot és contrari. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: L’any passat va haver un augment significatiu 
d’impostos i de taxes. Aquest any, generalment, ens circumscrivim a l’IPC. Nosaltres volem ser 
coherents en la nostra posició de l’any passat que vam votar en contra de l’augment dels impostos i 
de les taxes en la revisió de les ordenances que vam fer, i no aprofundirem en els arguments que ja 
vam dir l’any passat. Recordo que vam fer una reflexió aprofundida sobre l’IBI, que cal recordar, això 
si, que els tipus de gravamen estan dins de l’excepcionalitat, vol dir que estem per damunt dels tipus 
de gravamen màxims i que es permet a ciutats com la nostra, que tenen transport públic, que tenen 
quilòmetres de camins que tenen poblacions disseminades, estar per damunt dels tipus i, per tant, 
nosaltres estem al màxim dels màxims dels tipus de gravamen de l’IBI. 
 
Bé, ni l’IPC, és a dir, encara que sigui poca quantitat, les ciutadanes i ciutadans, entre l’augment de 
IVA, entre l’euro per recepta, entre fins i tot serveis que tenen a veure, diguem, amb l’àmbit municipal, 
com poden ser els augments d’aquells pares i mares que portaran als xiquets i les xiquetes o que 
porten a les escoles bressol, que porten als xiquets i a les xiquetes a les escoles de música, per la 
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disminució de les transferències que la Generalitat fa a l’Ajuntament, tot plegat fa que hi hagi una línia 
general, general, a tots els àmbits, de co-pagament i, per tant, tot suma i, per tant, per poc que sigui, 
les famílies i la gent no pot suportar ja més augments que danyen les economies familiars. 
 
Per això, per la nostra posició de l’any passat i perquè entenem que aquest any ni un euro s’hauria 
d’augmentar en res, ni que sigui l’IPC, la nostra posició continuarà essent contrària a la revisió 
d’aquestes ordenances. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Molt breument, en tot cas després, si ho creu convenient, 
la regidora també els contestarà, però voldria jo fer-los unes observacions.  
 
En primer lloc, al senyor Jordan, que ha fet una intervenció des d’alguns casos la discrepància, però 
en constructiu, dir-li que estem disposats, el que passa és que tenim una restricció, que és la Llei 
d’Hisendes Locals. La Llei d’Hisendes Locals “encorseta” molt els impostos municipals i, per tant, la 
consideració de la renda dels subjectes passius a l’hora d’establir els impostos només es pot fer per 
una via, ho hem dit en altres ocasions, que és la via de les bonificacions. No podem ficar tipus 
diferents en funció de la renda, no podem ficar valoracions diferents en funció de la renda, sinó que li 
podem donar entrada amb les bonificacions, i és el que estem fent. Jo diria que ara, pràcticament, 
menys a l’IAE, que és difícil considerar l’element renda, a l’IAE les bonificacions van en funció de 
l’ocupació que crees, quant més ocupació crees, més bonificació. Amb els altres tributs, ja sigui l’IBI, 
ja sigui la plusvàlua, les bonificacions les anem modulant en funció de la renda, de forma que, per 
exemple, l’any passat vostè recordava el tema de l’IBI, aquest any ho introduïm a l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que és la plusvàlua, de forma que a les 
rendes més baixes l’incrementem la bonificació en relació a l’any passat, perquè pensem que és 
necessita, i a les rendes més altes li disminuïm la bonificació perquè entenem, o en alguns casos la 
fem desaparèixer, perquè entenem que ja no és necessària. Per tant, aquesta modulació l’estem fent, 
però l’estem fent en base a aquells elements que la Llei d’Hisendes Locals ens permet.  
 
En tot cas, si hi ha alguna proposta concreta en què vostè  el seu grup, entenguin que es pot fer, ja els 
hi vam dir l’any passat, si ens la fan arribar estem disposats a estudiar-la. 
 
Al senyor Monclús, dir-li que aquest Ple és extraordinari però no és urgent. Com vostè haurà apreciat, 
ni em votat la urgència, ni se’ls hi va notificar per urgència. És un Ple que fem, intentem fer sempre 
abans del 15 d’octubre per a que es puguin publicar les ordenances, passi el mes d’exposició pública 
i entrin en vigor en dia que es comencin a meritar els impostos, que és l’1 de gener. No entraré en el 
discurs que no s’han d’apujar impostos i el demés si que s’ha de mantenir. Amb el tema de 
l’endeutament, tampoc no ho discutirem, però senyor Monclús, vostè que renega d’aquest 
d’endeutament municipal, vostè també té la seva responsabilitat, el seu grup també té la 
responsabilitat. Si analitza qui ha governat a Tortosa els últims 10 anys, apreciarà que Esquerra 
Republicana va governar els últims 4 anys, el mandat, amb aquest alcalde, cosa que em sento molt 
satisfet i orgullós, i va estar governant amb el senyor Sabaté, si no recordo malament, un any i 
pràcticament 12 mesos, no va arribar, 10 mesos si no recordo malament, per tant, miri també que 
vostè també té una quota de responsabilitat i parla com si l’endeutament no anés amb Esquerra 
Republicana.  
 
Diu que se’n ressenten alguns serveis, que sí, que efectivament s’ajusten i altres, he sentit que 
parlava de Protecció Civil. Em vol dir en què s’ha rescindit Protecció Civil? Em vol dir com estava 
protecció Civil? Quants de voluntaris tenia i quina implicació tenia Protecció Civil, ara fa cinc anys, 
quan aquest alcalde va assumir la responsabilitat de dirigir aquest Ajuntament, i com està ara? Ja 
m’explicarà en què s’ha ressentit, precisament Protecció Civil. Ara, hem d’anar intentant acurar i, si 
s’ha de fer, criticar, que és normal i és legítima, home, fem-la amb certa exactitut. 
 
I el mateix li podria dir al senyor Sabaté. El senyor Sabaté em diu que “és que l’IBI estava, està als 
màxims i que l’IBI s’ha incrementat moltíssim”. Senyor Sabaté, vostè em pot dir que no estava, però 
quan s’ha apujat l’IBI els últims 5 anys? Quan s’ha modificat l’IBI els últims 5 anys? Menys l’any 
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passat, l’any passat que l’efecte va ser molt minso, però va ser via Reial Decret de Madrid, l’IBI no 
s’ha tocat. I si l’IBI està als màxims, jo l’únic que els hi diria és: quan s’ha produït això? Quan s’han 
modificat els tipus impositius al màxim?, home, mirem-ho. Que ha sigut els últims 5 anys? No. Que va 
ser els anteriors 8? Si, però si de si, vol dir un increment d’un 50%, un increment d’un 50%. Vostès, 
mentre governen, incrementen el 50% l’IBI, el deixen pràcticament al màxim, i ara ens diu que estem 
dins l’excepcionalitat. I qui ens hi va portar aquí, senyor Sabaté? Clar, home, hem de tenir una 
miqueta de coherència. I després pot fer el que vulgui, però el que no pot fer és demagògia, i el que 
vostè ha fet apel·lant a l’increment de les escoles bressol i les escoles de música, perquè ha hagut 
disminució de transferències de la Generalitat, és absoluta demagògia, a part de que és una falsedat, 
li dic així. Li dic així, perquè digui’m quines escoles bressol s’ha incrementat el preu. Cap, cap perquè 
no n’hi han. Però home, anem a l’Escola de Música. A l’escola de música, quin increment hi ha 
hagut?, quin increment hi ha hagut? L’IPC. I ja ho vam dir i ho vam discutir. Quant ha degut disminuir 
la transferència que envia la Generalitat? No en tinc ni idea, deu d’estar sobre el 30%, i s’incrementa 
l’IPC. I diu que hi ha un increment desmesurat dels preus de l’Escola de Música que prohibeixi al 
pares poder portar als xiquets a l’Escola de Música? Per això tornem a tenir més matriculats que l’any 
passat, per aquest motiu. Vostès poden fer el que vulguin, poden fer l’aportació que creguin 
convenient, ara, faltar de forma reiterada a la veritat, jo crec que això no ens aporta..., és que no els hi 
aporta ni a vostès, perquè la gent ho sap, la gent de Tortosa sap quan s’ha apujat l’IBI a aquesta 
Tortosa. Vostè potser no ho tindrà tan fresc, però la gent de Tortosa si que ho sap i com que la gent de 
Tortosa sap quan es va apujar l’IBI, i a més, ho té i hi ha gent, a mi em consta, hi han famílies que 
guarden tots els rebudets de l’IBI, i els guarden a la mateixa carpeta. Jo, a aquestes famílies, els invito 
a que traguin els rebudets de l’IBI i mirin en quins anys es modifica el tipus impositiu de l’IBI, i que ho 
comprovin. Llavors vostès podran fer, vostè em porta els rebudets de l’IBI aquí, al proper Ple, i dels 
últims 14 anys, o 15 anys, i anem mirant l’evolució del tipus impositiu i veurem qui porta el tipus 
impositiu, pràcticament, als màxims. 
 
En tot cas, també, agrair els vots favorables i aquells que no ho són, però que comporten una certa 
aportació en positiu, doncs també agrair-ho.  
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Villarroya: Algunes matisacions a part del que ha comentat el senyor 
alcalde, perquè quan vostès plantegen no apujar els impostos, no actualitzar-los, sembla que estem 
fem una miqueta de demagògia. A nosaltres també ens agradaria no apujar els impostos, som els 
primers, però estem governant i tenim una responsabilitat important. Vostès saben que els impostos 
s’utilitzen per donar serveis als ciutadans. Què passa amb aquests serveis? Actualment, aquests 
serveis han patit l’increment de l’IPC com vostès saben, i a més a més, han patit un gran increment 
en l’IVA, d’acord? Tot això, nosaltres ho hem de fer pels nostres ciutadans. Si nosaltres donem 
aquests serveis, aquest increment d’IPC i aquest increment d’IVA ens l’estan cobrant, per tant, 
nosaltres no hem repercutit en cap cas l’increment de l’IVA, perquè pensem que no volem transmetre 
tota aquesta pressió fiscal als nostres ciutadans però, evidentment, hi ha una part que si, perquè sinó 
anem acumulant i acumulant i al final ens toca incrementar-los molt més del que el ciutadà pot 
suportar. Per tant, pensem que la filosofia és anar actualitzant a mesura que s’actualitza l’IPC, i que 
l’impacte sigui molt breu.  
 
D’altra banda, vostès també ho saben, les taxes és un servei que nosaltres fem per compte del 
ciutadà, però que a nosaltres ens cobren. En tot cas, el que nosaltres fem és només transmetre 
aquest cost al ciutadà, el que a nosaltres ens cobren, i sempre per sota del que costa aquest servei, 
val? Si a nosaltres ens incrementen l’IVA i ens incrementen l’IPC, l’únic que podem fer és transmetre-
ho. Que més voldríem nosaltres, que no fer-ho? Evidentment, i jo sé que això el ciutadà que ho estigui 
escoltant pensarà “evidentment, jo no vull que m’ho transmetin”, però és que si no ho fem, poc a poc, 
els serveis que anem donant no els podrem continuar donant, és per aquest motiu. Què fem? Doncs, 
intentem que aquest impacte sigui el més lleu possible, per tant, ja no traspassem l’impacte de l’IVA, 
que és important però que l’assumeix l’Ajuntament i, d’altra banda, el que fem és fer un esforç molt 
important per mantenir les bonificacions. Això s’ha vingut fent any rera any i ara l’únic que estem fent 
és modulant-les en funció de la capacitat econòmica. Com molt bé ha dit el senyor Bel, el que estem 
fent és, en el cas de la plusvàlua, per exemple, fins i tot arribem a incrementar les bonificacions per a 
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aquelles famílies més desfavorides, per tant, l’únic que estem fent és intentar modular-les, però les 
estem mantenint. I com molt bé també ha comentat el senyor Ferran Bel, les bonificacions ens venen 
regides per la Llei d’Hisendes Locals. Les úniques amb les que nosaltres podem actuar són les 
potestatives i, en aquest cas, són les que estem modulant a través de la capacitat econòmica. Per 
tant, crec que en aquest punt s’està fent la feina. 
 
I reiterar el tema dels impostos. Els impostos i sobretot l’IBI, que dóna molt de joc, i a la gent li agrada 
dir que apugem l’IBI. Com diu el senyor alcalde, no hem apujar l’IBI per a res, o sigui, l’IBI aquest 
Govern no l’ha apujat. L’any passat va venir obligat pel Reial Decret Llei de l’Estat espanyol i ens van 
obligar a fer un increment, però res més. L’IBI està al màxim i està al màxim perquè es va apujar en 
governs anteriors, no en aquest. Però també vull dir, i això ja ho he dit alguna altra vegada, que això 
no vol dir que els ciutadans de Tortosa paguin més IBI que altres poblacions, val?, perquè com vostès 
saben, l’IBI està composat de dos parts. Està composat pel tipus impositiu i, d’altra banda, pel valor 
cadastral, d’acord? Tortosa, malgrat té el tipus al màxim, té els valors cadastrals molt baixos, i això fa 
que un ciutadà de Tortosa no pagui més IBI que un ciutadà de La Ràpita, o un ciutadà d’Amposta. Per 
això, volia puntualitzar aquestes coses. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Vostè ha dit, senyora regidora, que estem dient que no 
s’apugen els impostos i vull recordar aquí i ara, i el que vam dir l’any passat, nosaltres no estem dient 
això, estem dient que cal fer un debat sobre els impostos, que paguin més els que més tenen en 
funció de la renda, perquè hi ha gent que amb la situació de crisi està sortint beneficiada i hi ha gent 
que no. 
 
En aquest sentit, l’alcalde feia referència a la Llei d’Hisendes Locals i és cert que els impostos no 
queden molt, molt, o sigui, és difícil de poder-los tocar, però la via de les bonificacions si que es pot 
modificar. I si que tenim propostes, propostes que han dut a terme diferents ajuntaments, que podrien 
facilitar aquesta nova manera de cobrar els impostos. I els hi diré alguns impostos d’alguns 
ajuntaments que, davant de la situació de crisi, estant duent a terme bonificacions, per exemple, 
bonificacions a les famílies desnonades, es a dir, les famílies que estan perdent els seus pisos, doncs, 
a aquestes famílies se’ls hi podrien fer bonificacions. Bonificacions per a autònoms en l’impost de 
vehicles, si han estat, els seus vehicles, embargats per la situació de crisi. Hi han ajuntaments que 
estan duent a terme aquestes bonificacions. També, en l’IBI, subvencions del 50% de l’IBI per a 
famílies que tots els membres d’aquestes famílies estan en situació d’atur, amb prestació. O també hi 
ha ajuntaments que han fer una bonificació de l’IBI entre el 75% i el 100% en diferents casos, per a 
famílies que estan tots els seus membres a l’atur i sense prestació. Per tant, hi ha ajuntaments del 
nostre país que estan duent a terme això. I vostès em diuen “home, ens ha de fer arribar les 
propostes”. És difícil, és difícil si ja l’any passat, en el debat de les ordenances fiscals ja els hi vam dir 
que teníem diferents propostes, i l’únic que se’ns fa és presentar a la Comissió de Serveis Centrals tot 
el redactat, aquesta mateixa setmana, a punt d’aprovar. Per tant, el que reclamaríem és que es 
pogués fer, una mica en temps d’antelació i, per tant, que es presentés en comissió, que es deixessin 
fer aportacions en un mes, en un mes i mig, en tres o quatre setmanes com a mínim, per a poder 
debatre això i no arribar dos, tres dies abans del Ple i haver-ho de dir des d’aquí.  
 
Per tant, els hi demanaria més sensibilitat amb l’oposició i també més sensibilitat amb totes aquestes 
persones que estan patint i que, repeteixo, que es poden fer bonificacions, tal i com altres 
ajuntaments del nostre país estan fent. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, senyor Jordan, la més sensibilitat al final 
s’acaba demostrant pels fets, i els fets és que Iniciativa va estar governant els últims anys a 
l’Ajuntament de Tortosa i no va incloure cap d’aquestes bonificacions, cap, inclús les bonificacions per 
les famílies nombroses va ser fruit d’una esmena que va presentar aquest regidor quan estava a 
l’oposició, sense esperar, sense esperar a que es portés res a comissió, perquè tots sabem que a 
l’octubre es tramiten les ordenances i, per tant, és veritat que vostè pot agafar i esperar-se a que el 
Govern les presenti, o el que fèiem altres regidors, que ho presentaven a principis d’octubre, i totes 
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aquelles bonificacions, les que van haver, van ser perquè les va presentar qui les va presentar i ara 
totes les bonificacions en funció de la renda han sigut iniciativa de qui han sigut i les ha aprovat qui 
les ha aprovat, i les hem aprovat amb el vot favorable dels qui les hem aprovat. Ara vostè, podia haver-
ho fet abans, n’he proposa algunes: bonificacions a les famílies desnonades. No sé de quina 
bonificació em deu parlar, perquè si estan desnonades, la propietat es transmet, per tant, ja no és de 
l’IBI. Vull pensar que és aquella bonificació que es va aprovar l’any passat a alguns ajuntaments a 
efectes de que no paguessin la plusvàlua, però com sap ha hagut una modificació en la llei 
d’Hisendes Locals per la qual, en aquestes situacions, és substitut del contribuent sense possibilitat 
de repercutir-ho, l’entitat financera que s’adjudica aquest bé, per tant, aquesta crec que no hi ha cap 
tipus de motiu pel qual hagi de fer-se. 
 
Als autònoms per vehicles embargats. Home, en tot cas hauria de ser a autònoms o hauria de ser a 
tot, perquè a un se li pot embargar el vehicle perquè no pot pagar casa seva, o se li pot embargar el 
vehicle perquè és autònom, o perquè és treballador, o perquè és empresari per diferents situacions. 
En tot cas, també vull pensar que és l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, però com que també 
és fruit d’un embarg i després una execució, entenc que aquesta no tindria molt de sentit, però això 
ho podem discutir. Vostès ens presenten una proposta per escrit i ho podem discutir.  
 
I en quant al tema de l’IBI, exactament el mateix. Diu “subvencions”. Entenc que és algun tipus de 
bonificació, que no sé si encaixa o no. Si vostè diu que ho han aplicat a altres llocs, diu encaixar i, en 
tot cas, en podríem parlar per a aquells IBI’s de llarga duració. Jo, més que una bonificació, en 
podríem parlar d’un retard o d’un aplaçament, que això també ho estem fen ara per a aquells que ho 
sol·licitin. Per què? Perquè l’IBI no deixa de ser un impost que grava la capacitat econòmica. La 
capacitat econòmica en base a la tinença d’un patrimoni, que és un patrimoni immobiliària, per tant, 
mentre es manté aquesta capacitat econòmica, no està bé que es deixi de gravar. Potser, el que 
podríem estar d’acord és que s’aplacés aquest gravamen fins que aquesta capacitat econòmica 
també es transformés en capacitat de “liquidesa”.  
 
En podríem parlar, per tant, facin les propostes, però no cal que el Govern el hi digui que a l’octubre 
s’aproven les ordenances, perquè s’aproven sempre. I saben que hem intentat sempre, abans del 15 
d’octubre, poder-les presentar. Les modificacions eren molt minses i, per tant, es va fer dins els 
termes legalment establerts, però no es va estar, com altres vegades, doncs, 15 dies discutint el tema 
de les ordenances. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Respecte del que vostè ha comentat, de que Esquerra havia 
estat a diferents governs, vull dir que té tota la raó, però a Esquerra, si poguéssim fer el símil de 
mariner, perquè aquí tenim riu, d’una barca, com a molt hagués portat un rem. Qui ha portat el timó i 
la major part de rems de la barca han sigut, doncs, l’alcalde Beguer, l’alcalde Curto, l’alcalde Sabaté i 
des de fa ja cinc anys, doncs, vostè, per tant, això crec que tothom ho sap. 
 
Però bé, això no desvirtua l’objecte del que s’estava discutint aquí i que nosaltres diem que el nostre 
vot ha sigut contrari perquè pensem que, ni que sigui poc, ni que sigui molt, en aquests moments en 
què hi ha molta gent que cada vegada perd la seva feina, i els que tenen feina cada vegada els hi 
baixen el jornal, doncs, s’hagin d’apujar les ordenances municipals. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, sigui en termes mariners, vostès no han portat 
el timó i només porten el rem i, per tant, només estan per a recollir les medalles. Quan s’ha de netejar 
la barca, s’ha de polir, se la de traure de “varadero”, això que ho facin els altres, ara, quan hem de 
pujar a recollir la medalla llavors som els primers. Jo crec que aquesta actitud, a Esquerra 
Republicana no li fa bé, li dic sincerament. Esquerra Republicana, si vol ser un partit de Govern, ha de 
saber que quan governa s’assumeixen les responsabilitats de Govern, i quan s’està a l’oposició, s’està 
a la oposició. Sinó és el que els hi passa, i he de dir que en el meu cas, en els 4 anys que jo vaig estar, 
tant al senyor Ricard Forés, com al senyor Valentí Marín, més enllà de les discrepàncies que vam tenir, 
que eren normals que les tinguéssim, els hi he de reconèixer un comportament modèlic, però en 
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altres ocasions, el que fa Esquerra Republicana és el que vostè diu, encara que estigui al Govern, jo 
només me’n “cuido” de les meves àrees i faig crítica respecte a les altres àrees. Això no és governar, 
això no és governar. Si, vostè diu que vostès només porten el rem i que només se n’han de cuidar del 
rem. No. Un quan rema, és responsable de tot, en els diferents graus, però és responsable de tot. I 
intentar estar als governs, que vostès han sigut, jo crec que en això, exemplars, i aquí, en més grau o 
en menys grau, tothom ho ha patit, està als governs i anar criticant l’acció de govern enlloc d’assumir-
la. Això és molt fàcil, si un no està d’acord amb l’acció de govern, el que ha de fer és sortir del Govern, 
és molt fàcil, perquè això d’anar, estant al Govern, i criticar al president o criticar a l’alcalde de torn, 
però aguantar-se al Govern, jo crec que això no diu a favor d’un partit que ha de ser un partit 
important a aquest país. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté: Nosaltres no hem utilitzat l’adjectiu “desmesurat”. 
Nosaltres no hem parlat d’augments desmesurats, ni d’augments desmesurats de les quotes 
d’escoles bressol i d’escoles de música. Nosaltres hem parlat que, encara que només sigui 1€, tot 
suma i que hi ha, diguem, una línia general de co-pagament que afecta a les butxaques de les 
economies familiars. 
 
I no és demagògia dir que l’Ajuntament de la ciutat i les EMD’s han tingut han disminució de la 
transferència del Govern de Catalunya pel que fa a les escoles de música i pel que fa a les escoles 
bressol, perquè nosaltres això ja ho hem vingut denunciat també. Hem vingut denunciant les 
retallades de la Generalitat en matèria educativa i en altres matèries i, per tant, això no és cap 
demagògia i, per tant, si que tenim escoles bressol, a la ciutat no, però a l’EMD de Bítem i a la EMD de 
Jesús si que en tenim.  
 
I pel que fa l’IBI. Vostè quan estava a l’oposició criticava els augments. És més, molt durament i a més 
deia que es tenia que baixar. Per què no ho han fet quan han governat? No ho han fet. És més, estem 
per damunt dels límits màxims, permesos per la Llei, però al màxim del màxim.  
 
Una altra cosa també seria, i seria una gestió eficaç, treballar sobre el padró dels béns immobles. 
Clar, perquè si s’estan incorporant altes, quant significa de major ingrés les altes que anem 
incorporant? I, si tenim majors ingressos, perquè no considerem baixar? Ho podríem considerar, seria 
un bon exercici, o és que volem estar al màxim i sortir dels tipus màxims, dins de la Llei per suposat, i 
a més a més tenir un major ingrés per les altes incorporades. Clar, a això no s’hi val tampoc. És a dir, 
si tenim un major ingrés per altes incorporades, podríem considerar baixar, encara que només fos una 
dècima. Clar, ens fa falta tot. Ja ho entenc això que ens fa falta tot, ja no insistiré en el que aquí també 
s’ha dit i que nosaltres també ho hem dit sobre la salut de les finances municipals, però això és així. I 
no em vingui ara dient de què clar, és a dir, si el padró no està bé, doncs, una altra vegada mirem el 
retrovisor i ens situem a no sé quants anys vista. Jo mai li he tret els 20 anys que va estar governant 
Convergència i Unió. Vostè, reiteradament, sempre ho està dient. Per tant, revisem el padró i si ho 
estem fent, perquè no ens diuen quin major ingrés estem tenint de les altes no noves, sinó de béns 
immobles que ja fa anys que estan construïts i que incorporem al padró. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Vostè em diu “no, jo no els hi he retret mai els 20 anys que va 
estar Convergència governant”. Ai senyor Sabaté, jo li aconsello que es miri totes les actes. Jo vaig 
estar 4 anys i mig a l’oposició, vaig estar 4 anys i mig. Miri’s totes les actes. Jo crec que no hi havia ni 
un Ple, ni un Ple, que no sortís aquest retret de la boca dels socialistes, ni un, ni un, per tant, home, 
no ens vingui aquí a donar lliçons. Diu “escolti, vostè no és, o no reconeix que han hagut retallades en 
matèria d’escoles bressol i escoles de música”. Si ja li he dit jo, i em penso que li he quantificat les de 
l’últim any de l’Escola de Música. Jo, lo de les escoles bressol, jo ja entenc que vostès tenen una 
concepció de que tot és el mateix, però a vostè no li està bé això. Tot no és el mateix. Les EMD’s són 
les EMD’s, i l’Ajuntament és l’Ajuntament, i vostès, si tenen una concepció real del que són les EMD’s, 
si tenen un problema amb les EMD’s, ho han de plantejar a les EMD’s, no han de plantejar aquí. Per 
què? Perquè llavors el president o el regidor responsable de l’EMD els hi donarà compte. No els hi he 
de donar compte jo, perquè un, quan constitueix EMD’s ho constitueix pensant que tenen autonomia 
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amb tot l’àmbit competencial i, per tant, venir aquí a qüestionar, a preguntar coses de les EMD’s, 
home, això d’algun altre portaveu ho podria entendre, a vostè, que a la vegada és portaveu a l’EMD de 
Jesús, doncs, la veritat és que no ho entenc. Si té un problema el planteja allí. Aquí ens planteja el de 
l’Escola de Música. I jo li he dit a l’escola de música, diu fins a un 30%. I em diu “retallades en matèria 
d’educació i altres matèries”. Sí, senyor Sabaté, si, si. Clar que el Govern del president Mas ha tingut 
que fer ajustos i retallades, perquè vostès van estar 7 anys al Govern de la Generalitat, si, si, jo ja sé 
que els hi sap mal que els hi recordéssim, i es van cruspir el que no tenien, es van cruspir el que no 
tenien. Ei, i jo crec que això ho va reconèixer algú, perquè premiar, els ciutadans no els van premiar, 
no els van premiar. I ara han fet ajustos. Clar que hem tingut que fer ajustos. Hem tingut que fer 
ajustos i pagar moltes factures, des de la Generalitat de Catalunya, i ho continuarà fent, però això és 
molt fàcil. Ara tornarem a tenir l’oportunitat, tornaran a tenir l’oportunitat els ciutadans. I ara els 
ciutadans hauran de dir el que pensen. Ara estem a l’Ajuntament de Tortosa, i a l’Ajuntament de 
Tortosa, vostè el que ha de dir és: “malgrat ha hagut una rebaixa substancial de l’aportació a l’Escola 
de Música, gràcies a la gran implicació de tots els professors i tot el col·lectiu i l’Ajuntament, aquesta 
repercussió no s’ha traslladat al pares. I només hi ha un increment de l’IPC. I això no ha implicat que 
hagi quedat ningú exclòs”. El que ha de fer és reconèixer això. 
 
El tema de l’IBI. És que vostès perseveren. Està als màxims. I qui l’ha portat als màxims? Digui qui ho 
ha portat, home, digui-ho. Digui-ho. Digui quin tipus impositiu estava a l’any 1999 i a quin tipus 
impositiu estava a l’any 2007. Digui-ho, senyor Sabaté, digui-ho. I digui qui l’ha portat al màxim dels 
màxims. I digui “ara el que vostès han de fer és baixar-lo, perquè si s’actua sobre el...”, clar que 
s’actua sobre el padró. I si s’hagués actuat abans sobre el padró, doncs potser ara estaríem en una 
millor situació. Actuar sobre el padró no vol dir actuar sobre els valors cadastrals. Vol dir actuar sobre 
aquelles situacions en què no es paga, o es paga menys del que s’havia de pagar, perquè s’ha fet una 
mala gestió del padró, perquè els subjectes passius no han declarat altes, per la situació “X” que 
sigui. Que ens agradaria baixar-lo? Clar, però vostè em va dir, diu “vostè es va comprometre a baixar 
l’IBI”. Està gravat, perquè l’altre dia encara algú m’ho va passar. Li podria dir el lloc on ho fèiem, on 
em van passar. Campanya del 2007. I aquest alcalde, en aquell moment candidat, diu “jo em 
comprometo a no apujar els impostos”, i després feia broma, dic, perquè no els podré apujar, perquè 
no els podré apujar, perquè estan al màxim, parlant precisament de l’IBI. I això és el que em vingut, 
que és el que em vingut fent. Ara, venir aquí i ara dir “doncs ara s’han d’abaixar”. Doncs, tant de bo. 
Tant de bo, si la situació fos possible, poder-ho rebaixar. Jo l’únic que li puc dir és que respecte a l’any 
2007, les transferències de l’Estat han baixat 1.500.000€ i les transferències de la Generalitat de 
Catalunya també han baixat, no ho tinc quantificat perquè són per diferents programes, alguns 
finalistes, però també han baixat una quantitat important. Les de l’Estat són de lliure disposició. Les 
de la Generalitat totes són, les transferències, pràcticament, totes són finalistes i, per tant, van 
vinculades a programes. 
 
Podem fer el que vulgui i podem parlar del que diguessin i de la situació econòmica de l’Ajuntament, 
com la situació econòmica de tots els ajuntaments i com la situació econòmica de totes les 
administracions públiques, però ara el que estem plantejant és una actualització en l’IPC de les taxes, 
la congelació de la majoria dels tipus impositius i, ja aprofito per dir-ho jo, perquè..., dir-ho jo si ho 
trobo, en quant a l’IBI rústega, que a algú li preocupava que pujava algo més que l’IPC, en funció del 
que havíem acordat al Pla d’ajust, els hi vull recordar que per a un 31% dels rebuts, aquest increment 
és inferior a 1€. Per a un 54% dels rebuts, aquest increment és inferior a 2€, i per a un 80% dels 
rebuts, aquest increment és inferior als 6€, per tant, és un ajust molt, molt, molt moderat en el cas de 
l’IBI rústega. En el cas de l’IBI urbana, com que se’ns està aplicant el Reial Decret, no hi ha 
modificació. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb tretze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12) i PP (1), i 
vuit vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), 
ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC(1). 
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02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL CANVI DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI 
MUNICIPAL DE CULTURA I DE L’EXTINCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL 
D’ACTIVITATS CULTURALS I TURÍSTIQUES DE TORTOSA (IMACT). 

 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 

 
“ Atesa la conveniència de procedir al canvi de la forma de gestió del servei municipal de cultura, 
actualment gestionat de forma directa mitjançant l’organisme autònom local Institut Municipal 
d’Activitats Culturals i Turístiques de Tortosa (IMACT), per passar a ser gestionat, també de forma 
directa pel propi Ajuntament de Tortosa. 
 
Vist l’expedient per al canvi de la forma de gestió del servei municipal de cultura, amb la finalitat 
abans exposada, així com l’informe del Secretari accidental, i atès el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 10 d’octubre de 2012. 
 
Atès allò establert per l’article 188.5 i 208 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el canvi en la forma de gestió del servei municipal de cultura, passant 
aquest de ser gestionat per l’organisme autònom local Institut Municipal d’Activitats Culturals i 
Turístiques de Tortosa (IMACT), a gestionar-se, a partir del dia 1 de gener de 2013, per l’Ajuntament 
de Tortosa, adscrivint-lo a l’Àrea de Serveis a les Persones. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la extinció de l’organisme autònom local Institut Municipal d’Activitats 
Culturals i Turístiques de Tortosa (IMACT), amb efectes 31 de desembre de 2012. 
 
Tercer.- Aprovar la subrogació, per l’Ajuntament, de tots els drets i obligacions de l’organisme autònom 
Institut Municipal d’Activitats Culturals i Turístiques de Tortosa, de manera que els béns, els drets i les 
obligacions existents a data 31 de desembre de 2012 s’incorporin al patrimoni de l’Ajuntament de 
Tortosa, inclosos els drets i obligacions que se’n derivin dels contractes formalitzats en el seu dia amb 
el personal de l’Institut Municipal d’Activitats Culturals i Turístiques, que seran assumits íntegrament 
per l’Ajuntament de Tortosa, incorporant-se el referit personal a aquest des del dia 1 de gener de 
2013, data d’efectes de la subrogació. 
 
Quart.- Sotmetre a informació pública els acords anteriors durant el termini de trenta dies, tant al 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, com amb la inserció d’anuncis al BOP de Tarragona i al DOGC. 
 
Cinquè.- Disposar que, si no es formula cap al·legació durant el corresponent tràmit d’informació 
pública, els acords precedents esdevindran aprovats definitivament, de forma tàcita, sense cap més 
tràmit. 
 
Sisè.- Facultar a l’Alcalde per a realitzar tots aquells actes i tràmits que resultin necessaris per a 
l’execució dels acords anteriors, així com per atorgar o subscriure tots aquells documents adients a 
aquesta finalitat. 
 
Setè.- Notificar els anteriors acords als representats dels treballadors de l’Institut Municipal 
d’Activitats Culturals i Turístiques de Tortosa. «  

 
*-*-* 
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Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Des del nostre grup municipal voldríem saber quin criteri 
s’ha fet servir per eliminar l’IMACT i el Patronat de Fires en relació a altres organismes que també hi 
ha a l’Ajuntament, i quina quantitat exacta significarà el fet de que s’hagi eliminat, en relació a que 
tindrem menys despesa. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: El de la quantitat exacta no li puc dir ara. El criteri és que no 
quedin organismes autònoms. L’organisme autònom era una figura que tenia un sentit fa 20 o 25 
anys, però que avui per avui no té cap sentit. L’anterior Govern en va fer, jo crec que en va suprimir un. 
L’actual Govern municipal, amb aquests dos, els haurà suprimit tots, alguns s’hauran transformat en 
societat mercantil 100% pública, i en altres ni això. Vam suprimir, doncs, el Patronat de Festes que era 
un organisme autònom, s’ha suprimit l’organisme autònom que gestiona els serveis socials, es va 
suprimir fa 3 anys, i era perquè en altres moments podia aportar una certa agilitat en la gestió. Avui 
per avui, no porta cap agilitat en la gestió i ans al contrari, per tant, el criteri és aquest. El criteri és 
que després d’això no quedarà cap organisme autònom a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Suposem que això, i ja aprofitaré per contestar el punt 
dos i el tres, perquè són diferents organismes però vull dir, crec que la nostra opinió val per a tots, 
no?, perquè això, de fet, és una mesura que deriva del Pla d’ajustament passat. I també la pregunta 
que ens fem nosaltres és: això són mesures per estalviar, però en quant?, quin estalvi suposarà? 
 
També ens agradaria saber com es farà la gestió. Dic que això és una mesura, entenem, que ve 
derivada del Pla d’ajustament passat, més o menys, no?, i llavors el que ens preguntem és que 
aquestes mesures són per estalviar, entenem i, per tant, si és així, quant estalviarem? 
 
També ens preguntem com es farà la gestió? Serà igual? Que passarà amb els treballadors i amb les 
treballadores? Vull dir, tot això són qüestions que ens plantegem. I després també ens sobta que, 
representants de partits que podien tenir opinió, per exemple, dins el Patronat de Fires, o dins l’IMACT, 
ara ja no estaran. Vull dir, tot això són una sèrie d’interrogants que no tenim clar, que no van quedar 
clar quan es va explicar en Comissió i, per tant, votaríem en contra, tant al punt dos com al tres. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Els contestaré tots..., al senyor Jordan l’havia contestat, 
no? Doncs llavors ara li contesto. No, vostè també tindrà una contestació individualitzada, no pateixi i 
suposo que en aquests moments no tenen cap tipus de  dubte al respecte. 
 
Senyor Monclús, això està inclòs dins el Pla d’ajust, però no és una mesura del Pla d’ajust perquè, li 
he dit abans al senyor Jordan i, a més a més, ho vam compartir, senyor Monclús, ho vam compartir, 
perquè vostè, amb nosaltres conjuntament, va aprovar la supressió del Patronat d’Esports, va aprovar 
la supressió organisme autònom, va aprovar la supressió de l’ISSET, organisme autònom, va aprovar 
la supressió de Comutor, organisme autònom, i va aprovar la supressió del Patronat de Festes, 
organisme autònom. Per tant, aquí, li torno a repetir, no hi ha un tema. Generarà estalvi? Si, generarà 
estalvi, com va generar algun estalvi la supressió de l’ISSET o com va generar algun estalvi la 
supressió de l’organisme autònom de Festes, o de l’organisme autònom d’Esports o de Comutor, però 
no es fa per això. Es fa perquè la gestió, a través d’organismes autònoms, avui per avui, no té cap 
tipus de sentit. No sé si ho comprenen. I, a la vegada, vostès ens els voten en contra i suposo que 
hauran d’explicar a la gent per què  van votar a favor de dissoldre l’ISSET. Que van quedar sense 
representació als partits polítics, en relació al que s’aprova o es feia a l’ISSET? A que no? Algun de 
vostès em pot dir “home, que llavors nosaltres governàvem”, home no, però Esquerra Republicana 
són gent seria i fan el mateix al Govern que a la oposició. No. Que van quedar sense representació 
política quan es va suprimir l’ISSET? Que es va quedar sense representació política a Festes? Com es 
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gestionarà? A través de l’Ajuntament. I el que ja em pareix poc serio, poc serio i jo diria que, bé, no 
diria res més, és que digui “què passarà amb els treballadors? ” Que què ha passat? Vostè s’ha llegit 
l’acord? No s’ha llegit l’acord, no se l’ha llegit. No se l’ha llegit perquè això està clar. Però que va 
passar amb els treballadors quan es va suprimir l’ISSET? Que no ho sap? Que va passar amb els 
treballadors de Festes quan es a suprimir l’organisme autònom? No ho sap el que va passar? Doncs 
que conserven tots els seus drets i s’incorporen a la plantilla de l’Ajuntament, com en el seu moment 
van sortir els que estaven en aquell de la plantilla de l’Ajuntament i s’incorporen a l’organisme 
autònom, doncs de l’organisme autònom aquí. Ara, voler sembrar algun dubte respecte, en relació als 
treballadors o per a que algun treballador ho senti, que pensarà bé, doncs suposo que passarà el 
mateix que ha passat, aquell que no hagi pogut llegir l’acord, el mateix que ha passat. Per tant, és una 
qüestió de simplificació i d’agilització de la gestió. És simplement això, simplement això. I el que 
m’estranya és que la seva formació política, quan es va suprimir l’ISSET, quan es va suprimir 
l’organisme autònom de Comutor, el de Festes, o el d’Esports, estiguessin a favor i ara no estan a 
favor, perquè no es podrà parlar, els grups polítics no tindran opinió. Tot això es despatxa a les 
Comissions Informatives. Que la senyora Anna Algueró, responsable de l’Àrea de Serveis Socials, ha 
deixat de passar algo per Comissió Informativa des de que no està l’ISSET? Res, res. Que el senyor 
Domingo Tomás, i abans els senyor Folqué, ha deixat de passar algo per la Comissió Informativa des 
de que no existeix l’organisme autònom de Festes? Res. I no passa res. 
 
Per tant, des de la llibertat, òbviament, que cadascú tenim de posicionar-nos com volguéssim, no 
entenc aquest vot en contra d’Esquerra Republicana, quan en els anterior organismes autònoms va 
votar a favor de la seva dissolució, entre altres coses, perquè si vostès agafen i miren quins 
organismes autònoms hi havia fa 20 anys als ajuntaments i quins hi ha ara, veuran que hi ha una 
tendència a la desaparició d’aquests organismes autònoms i, o bé s’incorporen a l’estructura pròpia 
de l’Ajuntament, o bé es transformen en societats mercantils, perquè abans, els organismes 
autònoms tenien una certa flexibilitat que avui ha desaparegut. L’organisme autònom té la mateixa 
gestió, és gestió directa de l’Ajuntament i, per tant, es gestiona com si fos l’Ajuntament. Les societats 
mercantils sí que conserven alguna agilitat, malgrat ara hi ha també una reforma legislativa que 
pretén acotar l’existència d’aquestes societats mercantils de caràcter públic 100%, però els 
organismes autònoms, al 2012, avui, plantejar-se que se suprimeixen i que es vota en contra de la 
supressió, doncs bé, és legítim, clar, però no s’entén quan, fins ara, han estat votant a favor. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: També ens posicionarem, tant al punt dos com al tres, 
que la nostra posició serà, diguem, de vot negatiu. 
 
Aquestes supressions estan al Pla d’ajust i són recomanacions que expressava, fins i tot, l’interventor 
de l’Ajuntament. Un apunt inicial, també hi havien recomanacions com, per exemple, encara que sigui 
empresa, la supressió de Tortosasport, per tant, no sé si el Govern municipal considera la supressió o 
no d’aquesta empresa municipal. 
 
Pel que fa a l’IMACT, nosaltres entenem que, per la importància que té la política cultural per a la 
nostra ciutat, com un dels actius també econòmics, independentment del valor que la cultura té per al 
patrimoni riquíssim que té Tortosa, no hagué estat de més que a l’hora d’iniciar, portar a votació l’inici 
de l’expedient de la supressió de l’IMACT, s’hagués pogut explicat també el que venia a dir també el 
senyor Monclús, és a dir, com es gestionarà? Clar, vostè diu “a través de la regidoria”, evident, evident, 
però quin pla de política cultural durem a  terme?, com ho gestionarem?, quins instruments ficarem a 
l’abast per el que allò que suprimim quedarà subsumit  dins de la pròpia regidoria? És a dir, nosaltres 
entenem que això no hagués sobrat. No solament no hagués sobrat, és imprescindible que ho 
sabéssim també, i és imprescindible que estigui damunt la taula. Els instruments que tindrem al 
nostre abast, des del punt de vista tècnic, des del punt de vista de forma de gestió, de com encararem 
tota la política cultural de la nostra ciutat. Això pel que fa, diguem, al punt número dos. 
 
I al punt número tres, l’ens autònom del Patronat Municipal de Fires pensem que era dels pocs, sinó 
únic, espai de participació ciutadana. Aquí, a l’inici de legislatura, crec que va ser el grup d’Iniciativa, 
parlava de la necessitar de donar un impuls a la participació ciutadana de la societat civil i vostè, 
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senyor alcalde, deia que era partidari de la participació de la societat civil organitzada, va ficar aquest 
adjectiu. Bé, el Patronat de Fires, la societat civil organitzada, justament és dels pocs, sinó únic, 
escenari on es produeix aquesta participació i, per tant, també pensem que la supressió del Patronat 
hauria de portar també implícit quina forma donaríem per que un Patronat que ve de lluny, tingués 
també instruments de participació per part de la societat civil. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, efectivament, sóc partidari de la participació de la 
societat civil organitzada i, en tot cas, jo l’únic que li puc dir és que parlin amb la societat civil 
organitzada i que els hi expliquin si se senten propers o no se senten propers a aquest Ajuntament, si 
se’ls dona parer o no se’ls dona parer, si se’ls demana opinió o no se’ls demana opinió, en els 
diferents àmbits i, per tant, a partir d’aquí, doncs, ho podrem discutir, però jo crec que aquest alcalde i 
aquest Govern municipal, igual com l’anterior, ha sigut extremadament sensible a aquesta societat 
civil organitzada i com que ho ha estat, i no només a nivell d’associacions de veïns, no només a nivell 
d’associacions de comerciants, no només a nivell d’associacions esportives, no només a nivell 
d’associacions culturals, com que ho ha estat, ho podem dir. Ho podem dir i la veritat és que n’estem 
contents. Que hi ha marge per a la millora? Segur, segur, i ho estem fent, ho estem fent constantment. 
I ho continuarem fent constantment, però jo entenc que a algú de vostès això els hi dolgui, ho entenc, 
ho entenc. Quan s’han tingut abandonades les associacions de veïns, quan s’han tingut abandonades 
les associacions de comerciants, quan s’ha ignorat a les entitats esportives, quan s’ha planificat la 
ciutat sense considerar tots aquests col·lectius i ve algú i ho fa, doncs, et fa veure que et vas equivocar 
i jo ho entenc, ho entenc. Per tant, continuar, en el cas de Fires hi hauran comissions tècniques que 
tindran igual entrada la societat civil organitzada, dels àmbits especialitzats de cada fira i dels 
generals. Això passava i continuarà passant, per tant, d’això no hem de patir.  
 
La política cultural que farem. Això és el mateix amb IMACT que sense IMACT, exactament el mateix, 
senyor Sabaté i, si ho vol, una altra cosa és que no li agradi o una altra cosa és que no tinguin costum 
perquè vostès no ho han fet mai, però pot anar i pot consultar el PAM, el Pla d’Actuació Municipal. Ho 
pot veure i podrà analitzar quins són els objectius a nivell cultural que es planteja aquest Govern per 
als propers 4 anys. Jo sé que no tenen costum perquè no ho havien fet mai, però ja ho vam introduir 
l’anterior mandat i, per tant, és per primera vegada que un Govern municipal a Tortosa, no en l’àmbit 
cultural, sinó en tots els àmbits, deixa clar quina és la seva ruta de treball. I vostès podran dir “no 
m’agrada”, o com l’altre dia que vostè va tenir l’atreviment de dir que en l’àmbit cultural no s’havia fet 
res a Tortosa i que era una actuació pobra. Doncs home, si m’ho torna a dir ho tornarem a discutir, 
però es farà exactament el mateix, el mateix que s’ha fet fins ara i en la mateixa línia, i no canvia res, 
no canvia res. L’únic que és que eliminem un sistema de gestió absolutament obsolet i l’incorporem a 
la gestió municipal, pròpia de l’Ajuntament, una cosa en l’absoluta normalitat. Que arribéssim a crear 
inclús debat polític sobre això, resulta quant menys peculiar. Legítim, però peculiar, perquè estem 
parlant del sistema de gestió. No estem parlant de què es farà, ni com es farà. Simplement, que 
abans hi havia un organisme autònom i ara ho farà tot una comissió. Exactament el mateix. I a partir 
d’aquí, si després s’han de produir canvis en aquest àmbit, com en l’àmbit dels esports o com en 
l’àmbit de no sé què, doncs ja es discutirà, però aquí no. Vostè deia “eren dos recomanacions”. Si. En 
base a què es produïen aquestes recomanacions? Doncs amb el que havíem dit. Igual com en el seu 
moment se’ns va recomanar, i hi vam fer cas, la supressió de l’ISSET, que era un altre organisme 
autònom. I d’altres recomanacions, doncs, si són altres recomanacions i aquest Govern ho considera 
adient, hi farà cas. Si no ho considera adient, no en farà cas. Ara el que considerem adient és la 
supressió de l’IMACT i del Patronat Municipal de Fires, dels dos organismes autònoms, i per això ho 
portem aquí, i és així de senzill. Moltes gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Bé, vostè ens diu que aquests organismes autònoms 
s’eliminen perquè són obsolets, ho acaba de dir. Jo, simplement, voldria dir que a la Comissió de 
Serveis Centrals, la regidora no va parlar en aquests termes i no em posaré ara a discutir si ho va dir o 
no, perquè estan les actes que ho poden reflectir, però el seu argument era que en moments 
d’expansió econòmica es creaven organismes, i en moments de crisi s’eliminaven. Es va dir això, per 
tant, ara vostè està dient aquesta altra cosa, però en tot cas no ens posarem a discutir. 
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També parlàvem dels criteris, perquè parlàvem també de Tortosasport, no?, que evidentment no és un 
organisme autònom, però també hi ha recomanacions i vostè també ho ha explicat, però el que li 
volíem dir ara està relacionat també amb el tema de la participació ciutadana. Des del nostre grup 
municipal, sap que defensem la participació ciutadana, però d’una manera reglada i, per tant, que la 
societat civil, les associacions, puguin participar en el sí de les decisions de l’Ajuntament, no per la 
bona voluntat dels diferents governs que hi ha hagin, sinó d’una manera reglada. En aquest sentit, el 
Patronat de Fires, aquí també s’ha dit, hi ha representació dels comerciants, dels empresaris, dels 
agents comercials, de la Cambra de Comerç, de la Federació de Veïns. A l’IMACT també hi ha 
representació del Consell Local de Joventut, de la Federació de Veïns, d’una manera oficial, on 
participen, on tenen vot. L’única cosa que li demanaríem és que, amb la nova política de dur a terme 
tant Cultura com el Patronat de Fires directament des de l’Ajuntament, també hi hagués algun 
mecanisme reglat on tothom, on totes aquestes entitats poguessin participar, que anés més enllà de 
la bona voluntat o no del Govern. Li demanaríem que aquest instrument de participació estigués, per 
tant, reglat dins de la nova situació. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, el de les comissions tècniques de Fires ja li he 
explicat, no li tornaré a explicar, i el tema de la bona voluntat o no, és que això també compta, sap? 
També compta. La bona voluntat dels governs també compta. I les entitats ho saben. Saben aquelles 
formacions polítiques i aquells polítics que s’omplin la boca de què participació ciutadana, 
participació ciutadana i quan es governa no hi ha participació ciutadana. I quan s’està a l’oposició es 
reclama la participació reglada. I la pregunta és: que quan vostè governa, no pensa tenir-la, que 
necessita tenir-ho reglat? Perquè jo, l’únic que els hi vull dir és, vostès van estar governant. Ara diuen 
no, no, no. Vostès van estar governant, vostès van estar governant, i llavors jo vull saber com tenien a 
l’Associació de Veïns. Com tenien la Federació d’Associacions de Veïns? Com tenien les associacions 
de comerciants? Com tenien la Federació d’Associació de Comerciants? Com tenien les entitats 
esportives? Però és que a més això ho sabem, ho sabem. I a més, el més important, les associacions 
de veïns, les associacions de comerciants, les entitats esportives, les culturals ho saben, ho saben i, 
per tant, saben si hi ha bona voluntat o no hi ha bona voluntat. És més, aquest Govern té bona 
voluntat i com que creu tant amb vostès, estem convençuts que quan hi hagi l’alternança, que la hi 
haurà, normal en democràcia, vostès també tindran aquesta sensibilitat. Se n’hauran donat compte 
que es van equivocar quan van governar i que no es pot governar d’esquenes a les entitats i 
associacions, i no els hi caldrà res reglat, ho faran. Ja veurà, senyor Jordan. Si vostè no està, hi haurà 
algú que ho veurà, m’entén? Llavors, que ara vingui a criticar a aquest Govern de que no es té en 
compte a la societat civil o a la societat civil organitzada, senyor Sabaté, home, bé doncs, pregunti-ho, 
pregunti-ho, pregunti-ho. Quantes reunions, quantes consultes ha fet aquest Govern municipal i havia 
fet altres governs municipals. Tots, independentment dels colors. Pregunti-ho i llavors vinguin i diguin 
“escolti, vostè el que hauria de fer és ficar-ho reglat perquè el dia que vostès no governin, governarem 
nosaltres i nosaltres no ho farem això”. Doncs, doncs potser té raó, miri que li dic que potser fins i tot 
m’ho plantejaré. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Si, em sembla que he comptat com a 9 vegades que 
ha fet esment a governs anteriors. Això és un estil i una tàctica, sap, que comença a ser bastant, no 
solament recurrent, sinó, diguem, una, el que podríem dir perquè ens entenguem, una excusa de mal 
pagador, podria ser “entendible”, doncs. Fixi’s ja en el 5 anys que porta com a alcalde i parlem de 
l’actual Govern i deixem als anteriors governs, els de diferent color i els del mateix color, perquè no 
aporten res. Vostè ha de respondre de les seves responsabilitats i nosaltres li hem de, hem d’exercir 
l’oposició i el control al seu Govern i a vostè i no el control de governs anteriors. 
 
I només una cosa. Diu que no tenim per costum consultar, en aquest cas, el PAM. Sap quina és la 
nostra costum? La nostra costum és tenir cura de la lleialtat institucional, del diàleg institucional i de 
debatre, de discutir, d’aportar a la política municipal les nostres idees i les nostres propostes, discutir 
les seves, en aquest escenari. I el Pla d’Actuació Municipal, en aquest escenari, a la sala de plens, al 
plenari de l’Ajuntament no ha estat presentat. Ha estat presentat al mitjans de comunicació i penjat a 
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la web de l’Ajuntament. Nosaltres som regidors, representants del poble i teníem dret, i tenim dret, a 
que vostès donin compte del PAM aquí, no a la xarxa. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Com que no puc parlar de situacions anteriors, vull 
recordar que aquest Govern municipal ha sigut el primer, no parlem de “detrás”, de fer un PAM i de 
sotmetre’l a consideració i al control de la ciutadania, i també d’aquest Ple. Vostès fan precs i 
preguntes, i poden utilitzar-lo. I vostè l’altre dia em deia, diu “no, és que en l’àmbit de la cultura, 
vostès no han fet res i parlem d’aquest Govern actual” Parlem d’aquest Govern actual. Doncs, no hem 
fet res, només hem fet el Museu, la corresponent sala de reserva,  l’Escola Municipal de Teatre que no 
existia i que l’ha fet aquest Govern municipal, o l’edifici.... 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz: 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: És que jo no ho he dit, no ho he dit això senyor Alcalde. 
Jo no ho he dit això. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Prossegueix el Sr. Alcalde: Senyor Sabaté, després li cedeixo la paraula tantes vegades com cregui 
convenient i parlem de fets, parlem de fets. I parlem de com estava la Banda Municipal i com està. No 
de governs anteriors, com està ara. Com està ara la Banda Municipal, i com està ara l’Escola de 
Música, i si hi ha un edifici de la música, o que s’ha fet amb l’exposició permanent de Setmana Santa 
i els passos de Setmana Santa. Això és cultura, també és cultura el Centre d’Interpretació del 
Renaixement, també és cultura. I el Centre d’Interpretació de les Tres Cultures, i el Centre 
d’Interpretació de les Muralles també és cultura. I la Casa dels Gegants, cultura popular. Quin era el 
tracte que tenia la cultura popular i quin té ara? Quin és el reconeixement? Si teníem abans o no 
teníem una programació d’exposicions temporals a la ciutat. Per tant, tot això són coses que ha fet 
aquest Govern municipal, i que hem fet en l’àmbit de la cultura, que diu que ens falta política cultural 
ferma, si no he apuntat malament. Doncs, això és el que fem. Una cosa és que no els hi agradi, que jo 
ho entenc, jo ho entenc. Vostès tenen el seu model i nosaltres tenim el nostre model i cada 4 anys ens 
presentem i el contrastem, aquest model. I hi ha vegades que vostès han tingut la confiança dels 
ciutadans, i hi ha vegades que l’hem tinguda nosaltres, i això és la grandesa de la democràcia, 
aquesta és la grandesa. I vostè diu “nosaltres aquí estem per controlar-los”. Clar que si, però jo també 
tinc el dret de poder explicar el coherents que som uns i que són els altres. I si és coherent que vostè 
ara em digui que porti un Pla d’Actuació Municipal al Ple, quan mai s’havia fet ni aquest Pla d’Actuació 
Municipal, jo dic home, molt coherent no ho és. I tinc el dret a dir-ho, igual com vostè té dret a dir el 
que cregui convenient. Per tant, jo crec que la gent ho sap, la gent sap que té un Pla d’Actuació 
Municipal des de l’any 2007 a la seva disposició, que està penjat a la pàgina web, que el pot consultar 
i també sap que ho pot fer durant aquest mandat. Que l’hem de portar a aprovació aquí? Doncs miri, 
no li dic que no. Potser fins i tot li prenem la paraula i el proper Pla d’Actuació Municipal, governi qui 
governi, seria bo de que el poguéssim presentar al Ple. Doncs també seria una millora. Potser també. 
Però vostès tenen l’oportunitat de parlar-ne, eh. Si vostès n’haguessin volgut parlar del Pla d’Actuació 
Municipal, ja no en precs i preguntes, podien haver demanat un Ple extraordinari, està dins de la seva 
potestat com a grups de l’oposició. Efectivament. Miri, fins i tot els hi donem idees. Per tant, bé, en tot 
cas, vostès mateixos. 
 
Entenc, senyor secretari, que amb tot plegat estem encara a la discussió del punt número dos, 
malgrat, si a vostès els hi pareix bé, podríem interpretar que el debat seria del punt número dos i 
número tres, i procediríem a la votació dels dos a la vegada. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Simplement vull recordar que jo no he dit en cap moment 
que vostè no estigui fent participació ciutadana, això ho ha dit vostè. Jo no li he dit que vostè no 
estava fent participació ciutadana. Si fa participació ciutadana o no, això ho ha de valorar la societat 
civil, com vostè ben bé diu. Vostè té unes percepcions, nosaltres tenim unes altres percepcions, els 
ciutadans en deuen tenir unes altres i suposo que hi ha diversitat d’opinió. No he dit en cap moment 
que vostè no estigui fent participació ciutadana, per tant, no digui una cosa que jo no he dit. Jo el que 
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li he dit és que a l’IMACT i al Patronat de Fires hi ha uns instruments, que són dels pocs de 
participació ciutadana a aquest Ajuntament que sempre hi havia, hi ha hagut unanimitat, on hi han  
de manera oficial representants de diferents entitats, ja els hi he dit aquí, comerciants, agents, etc., 
etc., i que en aquests moments, quan es fa aquest canvi, l’únic que li demanem com a proposta és 
que mantingui aquesta estructura oficial de participació ciutadana, com moltíssims ajuntaments del 
“tamany” de Tortosa tenen al nostre país, per a que es pugui continuar fent com fins ara. I vostè no 
em respon a això, em comença a dir a mi coses que no tenen res a veure, per tant, interpreto de què, 
de manera oficial, aquests instruments no els mantindrà. Per tant, el nostre vot serà negatiu. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Vostè interpreti el que consideri convenient, però podria 
escoltar-me també. Que no li he explicat el de Fires? El de les comissions tècniques? Ho ha entès 
això? Bé doncs, llavors, quan ho hagi entès, ho analitza, m’explica en què es veurà disminuïda, en 
l’àmbit de Fires, la participació ciutadana, senyor Jordan. 
 
Després em diu “jo no li he dit que no faig, que vostè no fa participació ciutadana”. Gràcies. Gràcies 
per reconèixer-ho.  
 
I una altra cosa són les percepcions. Té raó, cada u tenim les nostres percepcions. És veritat, cada u 
tenim les nostres percepcions, i vostè en tindrà unes i jo en tindré unes altres. I el més important, ho 
ha dit vostè, i la ciutadania també té unes altres percepcions, val?, per tant, independentment de les 
seves percepcions i de les meves percepcions, al final el que compta són els percepcions de la 
ciutadania. I la ciutadania no és “tonta”, ni està alienada, ni està subsumida, no, no és això, no és 
això. Tant quan les coses ens van a favor, com quan les coses ens van en contra, la ciutadania té raó i, 
per tant, la ciutadania té unes percepcions i aquestes percepcions, d’això i d’altres coses, té una 
forma d’expressar-les i les expressa cada vegada que és convocada i, per tant, ens agradarà més o 
ens agradarà menys, però la forma de reconèixer-ho o de castigar-ho és aquesta, i li dic amb tota la 
humilitat. Jo a vegades també tenia unes percepcions i el resultat electoral era un altre. I això va com 
va, això ens ha passat a tots i segurament ens continuarà passant a tots. Per tant, i després dir-me 
“és dels pocs instruments de participació ciutadana”. Doncs, ho torno a deixar a les percepcions. 
Vostè té la seva percepció i nosaltres tenim la nostra percepció. Moltes gràcies.  

 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb catorze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PP (1) i 
PxC(1), i set vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del 
PSC (3), ERC (2) i  I-ET-E (2). 
 

*-*-* 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL CANVI DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI 
MUNICIPAL DE FIRES I DE L’EXTINCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT MUNICIPAL DE FIRES. 

 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atesa la conveniència de procedir al canvi de la forma de gestió del servei municipal de fires, 
actualment gestionat de forma directa mitjançant l’organisme autònom local Patronat Municipal de 
Fires, per passar a ser gestionat, també de forma directa, pel propi Ajuntament de Tortosa. 
 
Vist l’expedient per al canvi de la forma de gestió del servei municipal de fires, amb la finalitat abans 
exposada, així com l’informe del Secretari accidental, i atès el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 10 d’octubre de 2012. 
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Atès allò establert per l’article 188.5 i 208 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el canvi en la forma de gestió del servei municipal de fires, passant 
aquest de ser gestionat per l’organisme autònom local Patronat Municipal de Fires, a gestionar-se, a 
partir del dia 1 de gener de 2013, per l’Ajuntament de Tortosa, adscrivint-lo a l’Àrea de Promoció de la 
Ciutat. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la extinció de l’organisme autònom Patronat Municipal de Fires, amb 
efectes 31 de desembre de 2012. 
 
Tercer.- Aprovar la subrogació, per l’Ajuntament, de tots els drets i obligacions de l’organisme autònom 
Patronat Municipal de Fires, de manera que els béns, els drets i les obligacions existents a data 31 de 
desembre de 2012 s’incorporin al patrimoni de l’Ajuntament de Tortosa, inclosos els drets i 
obligacions que se’n derivin dels contractes formalitzats en el seu dia amb el personal del Patronat 
Municipal de Fires, que seran assumits íntegrament per l’Ajuntament de Tortosa, incorporant-se el 
referit personal a aquest des del dia 1 de gener de 2013, data d’efectes de la subrogació. 
 
Quart.- Sotmetre a informació pública els acords anteriors durant el termini de trenta dies, tant al 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, com amb la inserció d’anuncis al BOP de Tarragona i al DOGC. 
 
Cinquè.- Disposar que, si no es formula cap al·legació durant el corresponent tràmit d’informació 
pública, els acords precedents esdevindran aprovats definitivament, de forma tàcita, sense cap més 
tràmit. 
 
Sisè.- Facultar a l’Alcalde per a realitzar tots aquells actes i tràmits que resultin necessaris per a 
l’execució dels acords anteriors, així com per atorgar o subscriure tots aquells documents adients a 
aquesta finalitat. 
 
Setè.- Notificar els anteriors acords als representats dels treballadors del Patronat Municipal de 
Fires.” 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Entenc que el debat ja està efectuat i, per tant, procedim a la 
votació, on repetiríem el sentit de la votació. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb catorze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PP (1) i 
PxC(1), i set vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del 
PSC (3), ERC (2) i  I-ET-E (2). 
 

*-*-* 
 
 
04 - DICTAMEN D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA DESPESA PLURIANUAL I COMPROMÍS D'APORTACIÓ 
DE LA RESTA DEL FINANÇAMENT PER L'OBRA DE MILLORA DE CAPACITAT DE DESGUÀS DEL BARRANC 
DE LA LLET 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“ Per acord adoptat en la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 14 de novembre de 2011, 
publicat al BOPT núm. 273 de data 26 de novembre de 2011 es va aprovar definitivament el projecte 
de millora de capacitat de desguàs del barranc de la Llet amb un pressupost d’execució per contracta  
424.034,23 € IVA inclòs. 
 
Per resolució GRI/1184/2012, de 12 de juny publicada al DOCG de data 22 de juny de 2012 sobre la 
selecció d’operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament de FEDER Catalunya 2007-2013, 
eixos 2 i 4, l’Ajuntament de Tortosa ha estat beneficiari de cofinançament de l’esmentada actuació. 
 
Per acord del Ple de data 30 de juliol de 2012 s’aprova la despesa plurianual per a l'obra de Millora 
de capacitat de desguàs del Barranc de la Llet en els següents termes: 
 

  % respecte  Finançament 
Any Pressupost 1a anualitat Fons propis PAM FEDER 

2012 127.210,26 100,00% 23.605,13 40.000,00 63.605,13 
2013 296.823,97 233,33% 148.411,99  148.411,98 
Total 424.034,23  172.017,12 40.000,00 212.017,11 

 
 
Atès que el Real Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, modifica els tipus impositius de l’Impost sobre el 
Valor Afegit, es veu modificat el pressupost de l’obra Millora de capacitat de desguàs del Barranc de la 
Llet, passant d’un import de 424.034,23€ (IVA inclòs del 18%) a 434.814,76€ (IVA inclòs del 21%) 
 
D’acord amb l’esmentat, al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Modificar la despesa plurianual per a l'obra de Millora de capacitat de desguàs del Barranc de 
la Llet, aprovant-se en els següents termes: 
 

  % respecte  Finançament 
Any Pressupost 1a anualitat Fons propis PAM FEDER 

2012 130.444,43 100,00% 26.839,30 40.000,00 63.605,13 
2013 304.370,32 233,33% 155.958,34  148.411,98 
Total 434.814,75  182.797,64 40.000,00 212.017,11 

 
 
Segon.- Adoptar el compromís d'aportar l'import de 222.797,64€ per tal de fer front a la resta del 
finançament de l'operació cofinançada pel FEDER “. 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Simplement, com saben hi ha hagut un increment de l’IVA 
i el que es tracta és de pressupostar aquest increment de l’IVA i incloure-ho dins de les aportacions, 
amb la confiança de què, quan es liciti l’obra, esperem, doncs segurament tindrem, com estan les 
coses, algo més de rebaixa que l’increment que fem ara, però en tot cas, l’hem d’incorporar i així ho 
fem. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren paraula al Sr. Sabaté Ibarz: Tal com deia, és un punt de tràmit i el nostre vot és 
afirmatiu, a part d’una obra necessària. 
 
Només fer notar o demanar especial atenció i cura, perquè aquesta és una obra que està co-
finançada per la Diputació, pel Pla d’Actuació Municipal, que la setmana passada van sortir 
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publicades les subvencions per als diferents ajuntaments de la demarcació de la Diputació. 
L’ajuntament de la nostra ciutat, el nostre municipi, no va sortir perquè sembla ser, ja se’ns va aclarir 
en comissió, que érem deutors d’una petita quantitat i que, per tant, bé, crec que Tortosa no hauria 
d’estar, diguem, absent de les publicacions dels acords de subvenció tan importants com és el Pla 
d’Actuació Municipal. Només això. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: No, no es pot, no es preocupi. Efectivament, em penso 
que eren 200€ que hi havia per un, suposo, mal entès administratiu. Això a hores d’ara ja està 
“solventat” i pot tenir la tranquil·litat de que es licitarà l’obra el més prompte possible. La intenció 
seria poder licitar aquesta obra, doncs, al llarg d’aquest mes, adjudicar-la i que, a poder ser, durant el 
mes de gener, pogués finalitzar, perquè una vegada finalitzada l’obra, aquesta és una obra que la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i l’ACA va ficar com a condició prèvia per a que pogués entrar en 
funcionament la residència de la gent gran de l’Onada a la Raval. Ja els avanço també que vam estar, 
la regidora i jo mateix, fent visita d’obres d’aquesta residència, que avança a molt bon ritme i que 
també suposem que sobre aquelles dates, és a dir, durant el primer trimestre del 2012 podrem dir 
que comptarem, de 2013 perdó, comptarem amb una nova residència de la gent gran a Tortosa, amb 
pràcticament 100 places i a la vegada també amb un centre de dia i unes instal·lacions molt 
modernes, molt adaptades a la necessitat de la gent gran, per tant, treballem en aquest escenari i 
segur que aquest escenari no es veurà afectat. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, cosa que suposa la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, acorda aprovar la proposta.  

 
 

*-*-* 
 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les deu hores i trenta-cinc 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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