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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
26 / 2012 

 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
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 
 
Excusen la seva assistència: 
BEL GUERRERO, DOLORS 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP  
 

 
Tortosa, essent les dotze hores i quaranta minuts 
del dia vint-i-vuit de desembre 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'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Tortosa que al marge es relacionen, 
a l’objecte de realitzar sessió extraordinària i urgent 
sota el següent 
 
 

 
Motiu de la urgència: Compliment de terminis. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria. 
 
2. Proposta de nomenament d'auditors de la EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa. 

 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
3. Dictamen d'aprovació de l'actualització de les tarifes del servei d'autotaxi per a l'any 2013. 
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4. Dictamen d'aprovació de l'actualització de les tarifes del transport públic urbà de viatgers per a l'any 
2013. 
 
5. Dictamen d'aprovació de l'actualització de les tarifes d'aparcament al pàrquing municipal de la Plaça del 

Carrilet per a l'any 2013. 
 
6. Dictamen d'aprovació de l'actualització de les tarifes d'aparcament al pàrquing municipal de la Plaça 

d’Alfons XII per a l'any 2013. 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 -  RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
Sotmesa la declaració d’urgència a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar-la per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
02 - PROPOSTA DE NOMENAMENT D'AUDITORS DE LA EPEL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE 
TORTOSA. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’acord adoptat pel Consell d’Administració d’aquesta EPEL, en sessió de data 20 de desembre de 
2012, pel qual es va ratificar l’adjudicació del contracte del servei d’auditoria financera dels comptes 
anuals d’aquesta entitat dels exercicis 2012, 2013 i 2014 i, en conseqüència, es va proposar elevar al Ple 
de l’Ajuntament de Tortosa el nomenament de Faura - Casas Auditors i Consultors, SL com auditors 
d’aquesta entitat per al període comprensiu dels exercicis 2012, 2013 i 2014. 
 
Atès que el règim pressupostari, econòmic i financer, de comptabilitat, d'intervenció, de control financer i 
control d'eficàcia de les entitats publiques empresarials locals, en tant no es modifiqui la Llei reguladora 
de les hisendes locals, serà el previst en aquest cos legal per a les societats mercantils locals el capital de 
les quals pertany íntegrament a les entitats locals.
 
Atès allò que es preveu en els articles 160.b) i 264 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei de societats de capital, i en els Estatuts d’aquesta entitat. 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Tortosa es proposa adoptar el següent  ACORD: 
 
Primer - Nomenar Faura - Casas Auditors i Consultors, SL amb CIF B-58671710 i domicili social al c/ Pau 
Claris núm. 94, 08010 Barcelona, auditors de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la 
Santa Creu de Tortosa durant el període comprensiu dels exercicis 2012, 2013 i 2014. 
 
Segon - Instar la inscripció el present acord al Registre Mercantil de Tarragona.  
 
Tercer - Facultar al president del Consell d’Administració d’aquesta entitat per a l’atorgament dels 
documents que calgui i per realitzar quants actes siguin necessaris per assolir la inscripció del present 
acord al Registre Mercantil de Tarragona.” 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Abstenció. Bé, aprofito ja per dir que en tot el que queda ens 
abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el Sr. Alcalde pren la paraula: Bé, jo els hi dic així, sincerament, poden fer el que creguin 
convenient. Poden inclús, no ho dic pel senyor Jordan, ho dic pels altres, inclús poden canviar de vot, que 
és el que estan fent. Poden votar una cosa al Consell d’Administració i la proposta del Consell quan s’eleva 
al Ple, a la Junta General poden canviar de vot. No sol ser habitual que els consellers canviïn de vot la 
proposta a la Junta General, però bé, coses veurem.  
 

*-*-* 
 

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb quinze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (2) i PxC (1) i 
quatre abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), I-ET-E (1) 
i PP (1). 
 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
 
03 - DICTAMEN D'APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI D'AUTOTAXI PER A L'ANY 
2013. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes del servei d’autotaxi per a l’any 
2013. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2486/2012, de data 27 de novembre, d’incoació de l’esmentat 
procediment administratiu. 
 
Vist l’escrit que ha presentat l’Associació Serveis Sanitaris i Transports SERSATRANS, que aplega taxistes, 
en el qual es sol·licita un increment d’un 3% de les tarifes actuals, per a l’any 2013, atès que des de l’any 
2008 no han tingut cap variació. En relació als suplements no es produeix cap increment. 
 
Atès que durant els anys 2008, 2009, 2010, 2011 i el 2012, les tarifes que s’han aplicat al servei 
d’autotaxi no han tingut cap variació ni augment, des de l’últim increment aprovat en sessió del Ple de data 
3 de desembre de 2007. 
 
Atès que en data 1 de setembre de 2012, el servei d’autotaxi s’ha vist gravat amb un augment del tipus 
impositor de l’IVA que ha passat del 8% al 10%. Dos punts percentuals que els professionals d’aquest 
servei no han repercutit en les tarifes, que com ja s’ha dit provenen de l’any 2008. 
 
Atès que durant aquests anys s’han produït augments en altres despeses d’explotació com són el 
carburant i l’IRPF que grava directament els professionals. Aquestes despeses representarien una revisió a 
l’alça de les actuals tarifes de l’1%.  
 
Considerant que de conformitat amb l’actual conjuntura econòmica s’observa una proposta d’augment 
moderada i obligada, ateses les modificacions normatives fiscals procedents del govern central, que 
repercuteixen directament en l’import final com són l’augment del tipus de l’IVA, l’increment del carburant i 
de l’IRPF. 
 
Vist l’informe del cap de la Unitat de Mobilitat, de data 12 de desembre de 2012. 



                                   

- 4 / 14 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
Atès l’informe favorable que ha emès al respecte l’Interventor de Fons d’aquest Ajuntament. 
 
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 27 de 
desembre de 2012. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  A C O R D: 
 
Primer - Que les nomenclatures de les tarifes urbanes siguin les següents: 
 
Tarifa – 1.- Tarifa Urbana aplicable a serveis prestats en horari diürn dels dies feiners de 08.00 hores a 
20.00 hores. 
 
Tarifa – 2.- Tarifa Urbana aplicable a serveis prestats en horari nocturn de 20.00 hores a 08.00 hores i 
dissabtes, diumenges i festius diürns. 
 
Segon -  Que les noves tarifes per al 2013 resultants de l’aplicació d’un increment del 3% sobre les de l’any 
2012, exceptuant els increments, són les següents: 
 

CONCEPTE T-1. 
DIÜRNA -   FEINERS 

T-2. 
NOCTURNA, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS 

Baixada de Bandera 3.59€ 4,83€ 
Tarifa Quilomètrica 0,92€ 1,10€ 
Tarifa Horària 16,96€ 18,20€ 

SUPLEMENTS 
Recollida a domicili 2,00€ 2,00€ 
Maletes i animals 1,60€ 1,60€ 
 
T-1 ( Tarifa 1 ) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores. 
T-2 ( Tarifa 2 ) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius. 
 
Tercer -  Donar trasllat a la Comissió de Preus de Catalunya del manteniment de les tarifes de l’any 2012 
per a l’any 2013 
 
Quart - Donar trasllat als titulars de les llicències d’autotaxi i a l’Associació de taxistes “Sersatrans 
Associació”, SA, de les noves tarifes aprovades.” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Nosaltres, en aquest punt i 
en el següent, votarem que no. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit el Sr. Alcalde pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Sí, nosaltres votarem en contra de l’augment de 
les tarifes, tant de taxi com de transport públic.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, estem al punt 3, al taxi. Només a efectes de que consti en 
acta, simplement, recordar-los-hi que em penso que feia 4 anys que s’actualitzava la tarifa de taxi, malgrat 
teníem petició cada any del sector. Aquest any em cregut que després de 4 anys, i sobretot de l’increment 
del carburant, havíem de fer una petita actualització per a que al menys les persones que gestionen aquest 
servei puguin, doncs, no es vegin tan perjudicades. 
 

*-*-* 
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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), 
dos abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal d'I-ET-E (2), i tres vots en 
contra, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (2) i ERC (1). 
 
 
 
04 - DICTAMEN D'APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE 
VIATGERS PER A L'ANY 2013. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes del Transport Públic Urbà per a 
l’any 2013. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2679/2012, d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes de transport 
públic per a l’any 2013. 
 
Atès que el tercer apartat del Plec de clàusules econòmiques del contracte del servei públic municipal de 
transport col·lectiu urbà de viatgers preveu que les tarifes reguladores de l’esmentat servei s’actualitzaran 
anualment d’acord amb la resolució de la Comissió de Preus de Catalunya que revisa les tarifes de 
transport  públic urbà. 
 
Vist que segons acord de la Comissió de Preus de Catalunya, en sessió feta el 20 de desembre de 2012, 
s’autoritza un increment mitjà de 3.6%, per a l’actualització de les tarifes de servei de transport col·lectiu 
urbà de viatgers per a l’any 2013. 
 
Vist que d’acord amb el Decret 339/01, de 18 de desembre, la prestació del servei i l’empresa prestatària 
es troben incloses en el supòsit previst per a l’aplicació de l’actualització de tarifes mitjançant el 
procediment simplificat. 
 
Vista la proposta de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient d’increment de les tarifes per a l’any 2013, 
respecte de les tarifes de l’any 2012, del 3,60%, corresponent al que disposa la Comissió de Preus de 
Catalunya i així ho prescriu el vigent contracte del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. 
 
Ateses les actuals tarifes de l’any 2012, sense arrodonir i sense IVA, que són les següents: 
 
- Bitllet senzill: 1,197€ 
- Targeta multiviatge: 9,5981€ 
- Pensionistes amb carnet ISSET: 0,6230€ 
- Estudiants amb carnet d’estudiant: 0,6230€ 
 
Vist d’acord a l’informe del cap de la Unitat de Mobilitat de data 21 de desembre de 2012, sobre 
l’actualització de les tarifes aplicant els anteriorment explicats criteris (aplicació de l’increment autoritzat 
per la Comissió de Preus de Catalunya i de l’IVA, que és d’un 10%) i aplicant l’arrodoniment una sola 
vegada durant l’actualització de la tarifa i per excés a un múltiple de cinc cèntims d’euro, regla emprada en 
el Decret 339/2001, de 18 de desembre, que regula sistemes d’actualització de tarifes, resultaria la 
disposició de les següents noves tarifes per a l’any 2013: 

 
- Bitllet senzill: 1,40€ 
- Targeta multiviatge: 10,95€ 
- Pensionistes amb carnet ISSET: 0,75€ 
- Estudiants amb carnet d’estudiant: 0,75€ 

 
Atès l’informe favorable que ha emès al respecte l’interventor de fons d’aquest Ajuntament. 
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Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 27 de 
desembre de 2012. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  A C O R D: 
  
Primer -  Actualitzar les tarifes del Transport Públic Urbà per a l’any 2013 que queden establertes de la 
següent manera: 
 
- Bitllet senzill: 1,40€ 
- Targeta multiviatge: 10,95€ 
- Pensionistes amb carnet ISSET: 0,75€ 
- Estudiants amb carnet d’estudiant: 0,75€ 
 
Segon -  Donar trasllat a la Comissió de Preus de Catalunya de les noves tarifes aprovades. 
 
Tercer - Donar trasllat a l’empresa La Hispano de Fuente en Segures, SA, de les noves tarifes aprovades i al 
Servei d’Acció Social d’aquest Ajuntament. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Si, gràcies senyor alcalde. Tal com havíem dit, ens 
abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula al Sr. Dalmau: Senyor alcalde, nosaltres en Comissió vam dir que sí, però ara 
canviem el sentit del vot i ens abstenim en aquest punt.  
 

*-*-* 
 

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dotze vots a 
favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU, quatre abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d'I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1), i tres vots 
en contra, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (2) i ERC (1). 
 
 
 
05 - DICTAMEN D'APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES D'APARCAMENT AL PÀRQUING 
MUNICIPAL DE LA PLAÇA DEL CARRILET PER A L'ANY 2013. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes d’aparcament al pàrquing 
municipal de la plaça Carrilet per a l’any 2013. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2487/2012, d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes d’aparcament 
al pàrquing municipal de la plaça Carrilet per a l’any 2013. 
 
Atès que d’acord amb la clàusula 9 del contracte de concessió administrativa per a la gestió i explotació 
del pàrquing de la plaça Carrilet, amb la proposta de tarifes que va presentar el concessionari, aquest 
assumeix explícitament que assoleix l’equilibri econòmic de la concessió. 
  
Atès que les tarifes, d’acord amb l’esmentada clàusula 9 del contracte, es poden augmentar en funció de 
l’IPC anual. Que l’IPC de l’any  2012, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, extretes de la seva 
pàgina web, des del període de novembre de 2011 a novembre del 2012 ha estat del 2’9%. 
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Ateses les actuals tarifes de l’any 2012, sense IVA, que són les següents: 
 
- Preu total hora: 1,42€ (sense IVA) 
- Preu total dia: 11,40€ (sense IVA) 
- Abonament mensual 24 hores/dia: 122,085€ (sense IVA) 
- Abonament mensual 12 hores/dia: 87,203 (sense IVA) 
- Abonament mensual 8 hores/dia: 53,194€ (sense IVA) 
 
Vista la proposta de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient d’increment de les tarifes per a l’any 2013, 
respecte de les tarifes de l’any 2012, que s’actualitzin d’acord amb l’IPC anual, el qual des del període de 
novembre de 2011  a novembre del 2012 ha estat del  2’9% ,  i que són les següents: 
 
- Preu total hora: 1,46 € (sense IVA) 
- Preu total dia: 11,73 € (sense IVA) 
- Abonament mensual 24 hores/dia: 125,625 € (sense IVA) 
- Abonament mensual 12 hores/dia: 89,732€ (sense IVA) 
- Abonament mensual 8 hores/dia: 54,737 € (sense IVA) 
 
A aquestes tarifes caldrà afegir l’IVA corresponent abans de ser aplicades. 
 
La tarifa minut a minut serà la següent: 
 
 

    PREU IVA  TARIFA  

          

1 minut    0,03 €   0,01 €      0,04 €  

2 minuts    0,04 €   0,01 €      0,05 €  

3 minuts    0,07 €   0,01 €      0,08 €  

4 minuts    0,09 €   0,02 €      0,11 €  

5 minuts    0,11 €   0,02 €      0,13 €  

6 minuts    0,14 €   0,03 €      0,17 €  

7 minuts    0,16 €   0,03 €      0,19 €  

8 minuts    0,20 €   0,04 €      0,24 €  

9 minuts    0,23 €   0,05 €      0,28 €  

10 minuts    0,24 €   0,05 €      0,29 €  

11 minuts    0,27 €   0,06 €      0,33 €  

12 minuts    0,30 €   0,06 €      0,36 €  

13 minuts    0,32 €   0,07 €      0,39 €  

14 minuts    0,35 €   0,07 €      0,42 €  

15 minuts    0,37 €   0,08 €      0,45 €  

16 minuts    0,39 €   0,08 €      0,47 €  

17 minuts    0,42 €   0,09 €      0,51 €  

18 minuts    0,44 €   0,09 €      0,53 €  

19 minuts    0,46 €   0,10 €      0,56 €  

20 minuts    0,48 €   0,10 €      0,58 €  

21 minuts    0,50 €   0,11 €      0,61 €  

22 minuts    0,54 €   0,11 €      0,65 €  

23 minuts    0,56 €   0,12 €      0,68 €  

24 minuts    0,59 €   0,12 €      0,71 €  

25 minuts    0,62 €   0,13 €      0,75 €  

26 minuts    0,64 €   0,13 €      0,77 €  

27 minuts    0,66 €   0,14 €      0,80 €  
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28 minuts    0,68 €   0,14 €      0,82 €  

29 minuts    0,72 €   0,15 €      0,87 €  

30 minuts    0,74 €   0,16 €      0,90 €  

31 minuts    0,75 €   0,16 €      0,91 €  

32 minuts    0,78 €   0,16 €      0,94 €  

33 minuts    0,79 €   0,17 €      0,96 €  

34 minuts    0,83 €   0,17 €      1,00 €  

35 minuts    0,85 €   0,18 €      1,03 €  

36 minuts    0,87 €   0,18 €      1,05 €  

37 minuts    0,91 €   0,19 €      1,10 €  

38 minuts    0,94 €   0,20 €      1,14 €  

39 minuts    0,96 €   0,20 €      1,16 €  

40 minuts    0,99 €   0,21 €      1,20 €  

41 minuts    1,00 €   0,21 €      1,21 €  

42 minuts    1,03 €   0,22 €      1,25 €  

43 minuts    1,05 €   0,22 €      1,27 €  

44 minuts    1,07 €   0,22 €      1,29 €  

45 minuts    1,10 €   0,23 €      1,33 €  

46 minuts    1,12 €   0,24 €      1,36 €  

47 minuts    1,14 €   0,24 €      1,38 €  

48 minuts    1,18 €   0,25 €      1,43 €  

49 minuts    1,19 €   0,25 €      1,44 €  

50 minuts    1,21 €   0,25 €      1,46 €  

51 minuts    1,26 €   0,26 €      1,52 €  

52 minuts    1,27 €   0,27 €      1,54 €  

53 minuts    1,31 €   0,28 €      1,59 €  

54 minuts    1,33 €   0,28 €      1,61 €  

55 minuts    1,35 €   0,28 €      1,63 €  

56 minuts    1,38 €   0,29 €      1,67 €  

57 minuts    1,39 €   0,29 €      1,68 €  

58 minuts    1,42 €   0,30 €      1,72 €  

59 minuts    1,45 €   0,30 €      1,75 €  

60 minuts    1,46 €   0,31 €      1,77 €  
 
 
Atès l’informe favorable que ha emès al respecte l’interventor de fons d’aquest Ajuntament. 
 
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 27 de 
desembre de 2012. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  A C O R D: 
 
Primer -   Actualitzar les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal de la plaça Alfons XII per a l’any 2013 i 
que són les següents: 

 
- Preu total hora: 1,46 € (sense IVA) 
- Preu total dia: 11,73 € (sense IVA) 
- Abonament mensual 24 hores/dia: 125,625 € (sense IVA) 
- Abonament mensual 12 hores/dia: 89,732 € (sense IVA) 
- Abonament mensual 8 hores/dia: 54,737 € (sense IVA) 
 
A aquestes tarifes caldrà afegir l’IVA corresponent abans de ser aplicades. 
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La tarifa minut a minut serà la següent : 
 

    PREU IVA TARIFA 

          

1 minut    0,03 €   0,01 €      0,04 €  

2 minuts    0,04 €   0,01 €      0,05 €  

3 minuts    0,07 €   0,01 €      0,08 €  

4 minuts    0,09 €   0,02 €      0,11 €  

5 minuts    0,11 €   0,02 €      0,13 €  

6 minuts    0,14 €   0,03 €      0,17 €  

7 minuts    0,16 €   0,03 €      0,19 €  

8 minuts    0,20 €   0,04 €      0,24 €  

9 minuts    0,23 €   0,05 €      0,28 €  

10 minuts    0,24 €   0,05 €      0,29 €  

11 minuts    0,27 €   0,06 €      0,33 €  

12 minuts    0,30 €   0,06 €      0,36 €  

13 minuts    0,32 €   0,07 €      0,39 €  

14 minuts    0,35 €   0,07 €      0,42 €  

15 minuts    0,37 €   0,08 €      0,45 €  

16 minuts    0,39 €   0,08 €      0,47 €  

17 minuts    0,42 €   0,09 €      0,51 €  

18 minuts    0,44 €   0,09 €      0,53 €  

19 minuts    0,46 €   0,10 €      0,56 €  

20 minuts    0,48 €   0,10 €      0,58 €  

21 minuts    0,50 €   0,11 €      0,61 €  

22 minuts    0,54 €   0,11 €      0,65 €  

23 minuts    0,56 €   0,12 €      0,68 €  

24 minuts    0,59 €   0,12 €      0,71 €  

25 minuts    0,62 €   0,13 €      0,75 €  

26 minuts    0,64 €   0,13 €      0,77 €  

27 minuts    0,66 €   0,14 €      0,80 €  

28 minuts    0,68 €   0,14 €      0,82 €  

29 minuts    0,72 €   0,15 €      0,87 €  

30 minuts    0,74 €   0,16 €      0,90 €  

31 minuts    0,75 €   0,16 €      0,91 €  

32 minuts    0,78 €   0,16 €      0,94 €  

33 minuts    0,79 €   0,17 €      0,96 €  

34 minuts    0,83 €   0,17 €      1,00 €  

35 minuts    0,85 €   0,18 €      1,03 €  

36 minuts    0,87 €   0,18 €      1,05 €  

37 minuts    0,91 €   0,19 €      1,10 €  

38 minuts    0,94 €   0,20 €      1,14 €  

39 minuts    0,96 €   0,20 €      1,16 €  

40 minuts    0,99 €   0,21 €      1,20 €  

41 minuts    1,00 €   0,21 €      1,21 €  

42 minuts    1,03 €   0,22 €      1,25 €  

43 minuts    1,05 €   0,22 €      1,27 €  

44 minuts    1,07 €   0,22 €      1,29 €  

45 minuts    1,10 €   0,23 €      1,33 €  

46 minuts    1,12 €   0,24 €      1,36 €  
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47 minuts    1,14 €   0,24 €      1,38 €  

48 minuts    1,18 €   0,25 €      1,43 €  

49 minuts    1,19 €   0,25 €      1,44 €  

50 minuts    1,21 €   0,25 €      1,46 €  

51 minuts    1,26 €   0,26 €      1,52 €  

52 minuts    1,27 €   0,27 €      1,54 €  

53 minuts    1,31 €   0,28 €      1,59 €  

54 minuts    1,33 €   0,28 €      1,61 €  

55 minuts    1,35 €   0,28 €      1,63 €  

56 minuts    1,38 €   0,29 €      1,67 €  

57 minuts    1,39 €   0,29 €      1,68 €  

58 minuts    1,42 €   0,30 €      1,72 €  

59 minuts    1,45 €   0,30 €      1,75 €  

60 minuts    1,46 €   0,31 €      1,77 €  
 
 
Segon.- Donar trasllat a la empresa Obredisa Inversions, SL d’aquest acord. “ 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Tal com vam avançar a la 
Comissió, votarem que no a tots dos punts. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: Nosaltres també votarem que no, senyor alcalde. Gràcies.  
 

*-*-* 
 

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), dos 
abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal d'I-ET-E, i quatre vots en 
contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (2), ERC (1) i PxC (1). 
 
 
 
06 - DICTAMEN D'APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES D'APARCAMENT AL PÀRQUING 
MUNICIPAL DE LA PLAÇA D’ALFONS XII PER A L'ANY 2013. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes d’aparcament al pàrquing 
municipal de la plaça Alfons XII per a l’any 2013. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2488/2012, d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes d’aparcament 
al pàrquing municipal de la plaça Alfons XII per a l’any 2013. 
 
Atès que l’estipulació 6.3 del contracte de concessió administrativa per a la gestió i explotació del pàrquing 
de la plaça Alfons XII, una de les obligacions de l’ens públic, és a dir, l’Ajuntament, és la del manteniment 
de l’equilibri econòmic - financer de la concessió. 
  
Atès que les tarifes, d’acord al contracte, es poden augmentar en funció de l’IPC anual. Que l’IPC de l’any  
2012, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, extretes de la seva pàgina web, des del període de 
novembre de 2011 a novembre del 2012 ha estat del 2’9%. 
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Ateses les actuals tarifes de l’any 2012,  sense iva, que són les següents: 
 
- Preu total hora: 1,42€ (sense IVA) 
- Preu total dia: 11,40€ (sense IVA) 
- Abonament mensual 24 hores/dia: 105,203€ (sense IVA) 
- Abonament mensual 12 hores/dia: 73,645 (sense IVA) 
- Abonament mensual 8 hores/dia: 45,054€ (sense IVA) 
- Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia: 29,284€ (sense IVA) 
 
 
Vista la proposta de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient d’increment de les tarifes per a l’any 2013, 
respecte de les tarifes de l’any 2012, que s’actualitzin d’acord amb l’IPC anual, el qual des del període de 
novembre de 2011  a novembre del 2012 ha estat del  2’9% ,  i que són les següents: 
 
Preu total hora: 1,46 € (sense IVA) 
Preu total dia: 11,73 € (sense IVA) 
Abonament mensual 24 hores/dia: 108,254 € (sense IVA) 
Abonament mensual 12 hores/dia: 75,781€ (sense IVA) 
Abonament mensual 8 hores/dia: 46,361 € (sense IVA) 
Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia: 30,133 € (sense IVA) 
 
A aquestes tarifes caldrà afegir l’IVA corresponent abans de ser aplicades. 
 
La tarifa minut a minut serà la següent: 
 

    PREU IVA  TARIFA  

          

1 minut    0,03 €   0,01 €      0,04 €  

2 minuts    0,04 €   0,01 €      0,05 €  

3 minuts    0,07 €   0,01 €      0,08 €  

4 minuts    0,09 €   0,02 €      0,11 €  

5 minuts    0,11 €   0,02 €      0,13 €  

6 minuts    0,14 €   0,03 €      0,17 €  

7 minuts    0,16 €   0,03 €      0,19 €  

8 minuts    0,20 €   0,04 €      0,24 €  

9 minuts    0,23 €   0,05 €      0,28 €  

10 minuts    0,24 €   0,05 €      0,29 €  

11 minuts    0,27 €   0,06 €      0,33 €  

12 minuts    0,30 €   0,06 €      0,36 €  

13 minuts    0,32 €   0,07 €      0,39 €  

14 minuts    0,35 €   0,07 €      0,42 €  

15 minuts    0,37 €   0,08 €      0,45 €  

16 minuts    0,39 €   0,08 €      0,47 €  

17 minuts    0,42 €   0,09 €      0,51 €  

18 minuts    0,44 €   0,09 €      0,53 €  

19 minuts    0,46 €   0,10 €      0,56 €  

20 minuts    0,48 €   0,10 €      0,58 €  

21 minuts    0,50 €   0,11 €      0,61 €  

22 minuts    0,54 €   0,11 €      0,65 €  

23 minuts    0,56 €   0,12 €      0,68 €  

24 minuts    0,59 €   0,12 €      0,71 €  

25 minuts    0,62 €   0,13 €      0,75 €  

26 minuts    0,64 €   0,13 €      0,77 €  
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27 minuts    0,66 €   0,14 €      0,80 €  

28 minuts    0,68 €   0,14 €      0,82 €  

29 minuts    0,72 €   0,15 €      0,87 €  

30 minuts    0,74 €   0,16 €      0,90 €  

31 minuts    0,75 €   0,16 €      0,91 €  

32 minuts    0,78 €   0,16 €      0,94 €  

33 minuts    0,79 €   0,17 €      0,96 €  

34 minuts    0,83 €   0,17 €      1,00 €  

35 minuts    0,85 €   0,18 €      1,03 €  

36 minuts    0,87 €   0,18 €      1,05 €  

37 minuts    0,91 €   0,19 €      1,10 €  

38 minuts    0,94 €   0,20 €      1,14 €  

39 minuts    0,96 €   0,20 €      1,16 €  

40 minuts    0,99 €   0,21 €      1,20 €  

41 minuts    1,00 €   0,21 €      1,21 €  

42 minuts    1,03 €   0,22 €      1,25 €  

43 minuts    1,05 €   0,22 €      1,27 €  

44 minuts    1,07 €   0,22 €      1,29 €  

45 minuts    1,10 €   0,23 €      1,33 €  

46 minuts    1,12 €   0,24 €      1,36 €  

47 minuts    1,14 €   0,24 €      1,38 €  

48 minuts    1,18 €   0,25 €      1,43 €  

49 minuts    1,19 €   0,25 €      1,44 €  

50 minuts    1,21 €   0,25 €      1,46 €  

51 minuts    1,26 €   0,26 €      1,52 €  

52 minuts    1,27 €   0,27 €      1,54 €  

53 minuts    1,31 €   0,28 €      1,59 €  

54 minuts    1,33 €   0,28 €      1,61 €  

55 minuts    1,35 €   0,28 €      1,63 €  

56 minuts    1,38 €   0,29 €      1,67 €  

57 minuts    1,39 €   0,29 €      1,68 €  

58 minuts    1,42 €   0,30 €      1,72 €  

59 minuts    1,45 €   0,30 €      1,75 €  

60 minuts    1,46 €   0,31 €      1,77 €  
 
Atès l’informe favorable que ha emès al respecte l’interventor de fons d’aquest Ajuntament. 
 
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 27 de 
desembre de 2012. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  A C O R D: 
 
Primer -   Actualitzar les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal de la plaça Alfons XII per a l’any 2013 i 
que són les següents: 

 
- Preu total hora: 1,46 € (sense IVA) 
- Preu total dia: 11,73 € (sense IVA) 
- Abonament mensual 24 hores/dia: 108,254 € (sense IVA) 
- Abonament mensual 12 hores/dia: 75,781 € (sense IVA) 
- Abonament mensual 8 hores/dia: 46,361 € (sense IVA) 
- Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia: 30,133 € (sense IVA) 
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A aquestes tarifes caldrà afegir l’IVA corresponent abans de ser aplicades. 
 
La tarifa minut a minut serà la següent: 
 

    PREU IVA  TARIFA  

          

1 minut    0,03 €   0,01 €      0,04 €  

2 minuts    0,04 €   0,01 €      0,05 €  

3 minuts    0,07 €   0,01 €      0,08 €  

4 minuts    0,09 €   0,02 €      0,11 €  

5 minuts    0,11 €   0,02 €      0,13 €  

6 minuts    0,14 €   0,03 €      0,17 €  

7 minuts    0,16 €  0,03 €      0,19 €  

8 minuts    0,20 €   0,04 €      0,24 €  

9 minuts    0,23 €   0,05 €      0,28 €  

10 minuts    0,24 €   0,05 €      0,29 €  

11 minuts    0,27 €   0,06 €      0,33 €  

12 minuts    0,30 €   0,06 €      0,36 €  

13 minuts    0,32 €   0,07 €      0,39 €  

14 minuts    0,35 €   0,07 €      0,42 €  

15 minuts    0,37 €   0,08 €      0,45 €  

16 minuts    0,39 €   0,08 €      0,47 €  

17 minuts    0,42 €   0,09 €      0,51 €  

18 minuts    0,44 €   0,09 €      0,53 €  

19 minuts    0,46 €   0,10 €      0,56 €  

20 minuts    0,48 €   0,10 €      0,58 €  

21 minuts    0,50 €   0,11 €      0,61 €  

22 minuts    0,54 €   0,11 €      0,65 €  

23 minuts    0,56 €   0,12 €      0,68 €  

24 minuts    0,59 €   0,12 €      0,71 €  

25 minuts    0,62 €   0,13 €      0,75 €  

26 minuts    0,64 €   0,13 €      0,77 €  

27 minuts    0,66 €   0,14 €      0,80 €  

28 minuts    0,68 €   0,14 €      0,82 €  

29 minuts    0,72 €   0,15 €      0,87 €  

30 minuts    0,74 €   0,16 €      0,90 €  

31 minuts    0,75 €   0,16 €      0,91 €  

32 minuts    0,78 €   0,16 €      0,94 €  

33 minuts    0,79 €   0,17 €      0,96 €  

34 minuts    0,83 €   0,17 €      1,00 €  

35 minuts    0,85 €   0,18 €      1,03 €  

36 minuts    0,87 €   0,18 €      1,05 €  

37 minuts    0,91 €   0,19 €      1,10 €  

38 minuts    0,94 €   0,20 €      1,14 €  

39 minuts    0,96 €   0,20 €      1,16 €  

40 minuts    0,99 €   0,21 €      1,20 €  

41 minuts    1,00 €   0,21 €      1,21 €  

42 minuts    1,03 €   0,22 €      1,25 €  

43 minuts    1,05 €   0,22 €      1,27 €  

44 minuts    1,07 €   0,22 €      1,29 €  

45 minuts    1,10 €   0,23 €      1,33 €  
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46 minuts    1,12 €   0,24 €      1,36 €  

47 minuts    1,14 €   0,24 €      1,38 €  

48 minuts    1,18 €   0,25 €      1,43 €  

49 minuts    1,19 €   0,25 €      1,44 €  

50 minuts    1,21 €   0,25 €      1,46 €  

51 minuts    1,26 €   0,26 €      1,52 €  

52 minuts    1,27 €   0,27 €      1,54 €  

53 minuts    1,31 €   0,28 €      1,59 €  

54 minuts    1,33 €   0,28 €      1,61 €  

55 minuts    1,35 €   0,28 €      1,63 €  

56 minuts    1,38 €   0,29 €      1,67 €  

57 minuts    1,39 €   0,29 €      1,68 €  

58 minuts    1,42 €   0,30 €      1,72 €  

59 minuts    1,45 €   0,30 €      1,75 €  

60 minuts    1,46 €   0,31 €      1,77 €  
 
 
Segon - Donar trasllat a la empresa Promoinmo,SL d’aquest acord.” 
 

*-*-* 
 

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), dos 
abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal d'I-ET-E, i quatre vots en 
contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (2), ERC (1) i PxC (1). 
 

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