
 

1 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat 
 

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
Caràcter: Extraordinari Urgent 
Data: 22 de desembre de 2014 
Hora que comença: 14:00 hores 
Hora que acaba:  14:50 hores  
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
 

PRESIDEIX  
 
Mª Dolores Agüera Martín, Alcaldessa-accidental 
 
 

REGIDORS ASSISTENTS  
 
Segon Tinent d’Alcalde: Josep Ribas i Maynou 
Maria Antonieta Petit Jornet 
José Manuel Rueda García 
Ester Torrent Flores 
Oscar Bermán Boldú 
Francisca Colonques Garrido 
Joan Gallart Pedemonte 
Juan Andrés Osorio Piñeiro 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Valentí Agustí i Bassa, Alcalde de la corporació  
Francesc Alemany i Martínez 
Susanna Pla i Capdevila 
Maria Masaguer Taberner 
 

ACTUA COM A SECRETARI  
 
 
Sergi Ribas Beltrán, Secretari de la corporació i assisteix la Interventora-accidental, na 
Roser Corbera Safont. 
 
 

ORDRE DEL DIA  
 
1. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA EN LA CONVOCATÒRIA 

DE LA SESSIÓ PLENÀRIA. 
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2. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L'EXERCICI 
2015. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Sra. Agüera: Bon dia, benvinguts al Ple extraordinari urgent que hem convocat per 
raons de terminis. Disculpar a l’Alcalde que està fora de viatge, la Maria Masaguer de 
Convergència que per raons de feina no pot assistir i als companys també d’Esquerra, en 
Francesc i la Susanna que tampoc poden venir.  
 
1. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA EN LA 
CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA. 
 
Seguidament, es sotmet a votació la urgència en la convocatòria de la sessió, la qual és 
aprovada amb el vot favorable dels Srs. María Dolores Agüera Martín, Josep Ribas 
Maynou, Maria Antonieta Petit Jornet, José Manuel Rueda García, Ester Torrent Flores 
i Juan Andrés Osorio Piñeiro, el vot en contra del Sr. Joan Gallart Pedemonte i 
l’abstenció dels Srs. Oscar Bermán Boldú i Francisca Colonques Garrido, quedant, en 
conseqüència, ratificada la urgència en la convocatòria de la sessió plenària respecte 
l’únic punt que integra l’ordre del dia. 
 
2. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 
PER A L'EXERCICI 2015. 
 
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de 
tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener 
de 2015, s’han presentat reclamacions per persones i entitats legítimament interessades.  
 
S’han examinat aquestes reclamacions i s’han efectuat els informes corresponents pel 
lletrat Sr. Joan Torras Corominas,  que es transcriuen a continuació: 
 
I.- En quan a les al·legacions presentades en data 24/11/2014 (R.E. 4130) per la mercantil 
OCASO, S.A SEGUROS Y REASEGUROS, la desestimació es basa en els següents 
fonaments de dret: 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
I.- CONTINGUT  I ANÀLISIS DE L’AL.LEGACIÓ RELATIVA A LA PUJADA DELS IMPORTS DE LES 
TAXES. 
 
Per part de OCASO, S.A SEGUROS Y REASEGUROS, es fan les següents al•legacions/consideracions: 
 
- Es considera que la inclusió de la nova taxa d’inhumació o exhumació en nínxols per import de 
299,73 € és desproporcionada, ja que juntament amb el cost de lloguer d’un nínxol per 5 anys (quin import 
seria de 139,42 €), això acumula  una pujada de 246,47 % respecte els preus actuals. 
 
- Acte seguit es fa una consideració genèrica, tot dient que si s’apliquen les noves taxes, l’esmentada 
companyia haurà d’informar a tots els assegurats de Palafolls de l’increment dels capitals de les pòlisses.  
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Malgrat que l’escrit conté dos apartats tal com s’ha dit, excepte el primer, no es realitza cap al•legació ni 
fonamentació concreta i, per tant, no es pot analitzar ni donar resposta a una consideració tan genèrica com 
és el fet de dir que si s’aprova l’Ordenança, la companyia hauria d’incrementar  els capitals de les seves 
pòlisses. 
 
De totes formes però, resulta necessari posar de manifest que la nova Ordenança Fiscal actualitza els preus 
de les taxes  relatives a inhumacions, exhumacions, trasllat de restes cadavèriques i col•locació i extracció de 
làpides i complements, però la resta de taxes no s’ha modificat. Per tant, i en aquest senti, l’Ordenança 
Fiscal no incrementa els imports anteriors. 
 
Pel que fa a l’actualització dels imports que conté l’Ordenança Fiscal, cal dir que està plenament justificada, 
en tant que l’Ordenança anterior, no només no contemplava la majoria de conceptes per les feines que 
realment es realitzen amb la gestió del servei de cementiri municipal, sinó que a més els imports que hi 
figuraven restaven absolutament obsolets i insuficients en comparació amb el cost real del servei. 
 
Tant obsolets i insuficients, que, en cas de no actualitzar-se d’acord amb els preus reals, el servei resulta 
total i absolutament deficitari. 
 
De fet, i tal com figura  a l’article 6 de l’Ordenança Fiscal que conté l’import de les taxes, es fa especial 
esment  al fet que en l’actualitat el servei públic de cementiri municipal es presta de forma indirecta a través 
d’una concessió administrativa. 
 
Doncs bé, els imports actualitzats a l’Ordenança Fiscal estan en consonància als imports que realment es 
cobren avui dia per la prestació dels serveis que es detallen i, per tant, no responen a una nova pujada. 
 
Així doncs, i contestant de forma molt concreta a l’al•legació primera, ni es varia l’import del lloguer d’un 
nínxol per 5 anys respecte l’Ordenança anterior, ni l‘import d’exhumació o inhumació en nínxol es tracta 
d’un import diferent del que es ve abonant fins ara.  
 
La pujada doncs del 246,47 % que es diu a l’escrit d’al•legacions no és certa; és més, en aquesta hipotètica 
pujada, ni s’ha tingut en compte el preu d’aquest servei que igualment s’havia de pagar i es pagava, sinó 
únicament el preu del lloguer del nínxol. 
 
II.- FONAMENTACIÓ DE LES TAXES. 
 
En relació al que s’acaba d’exposar, cal posar de manifest que els imports que consten a l’Ordenança 
aprovada el mes de novembre de 2014 són el reflex del que ja tenia aprovat l’Ajuntament de Palafolls, i que 
va servir de base per a la elaboració de l’Avantprojecte d’explotació del contracte de gestió del servei públic 
de cementiri municipal i per a l’execució d’obres d’ampliació del mateix mitjançant concessió 
administrativa. 
 
L’esmentat Avantprojecte d’Explotació, redactat per FORNELL CONSULTORS,S.L.P en data 26 de març de 
2014, incorporava tots els Estudis i càlculs pertinents sobre la viabilitat de la gestió d’aquest servei, i que va 
servir de base per a posterior licitació del contracte. 
 
Tota aquesta documentació va ser exposada al públic en el seu moment, tal com s’indica als antecedents 
d’aquest informe, sense que contra l’acord definitiu s’interposés cap recurs. 
 
III.- AL.LEGACIONS RELATIVES A LA ADVERTÈNCIA DE LA PUJADA DE PREUS DE LES PÒLISSES. 
 
Tal com ja s’ha  avançat al fonament anterior, l’al•legació que manifesta OCASO, S.A SEGUROS Y 
REASEGUROS  no és pròpiament una al•legació, sinó que es tracta d’una informació o advertència del que 
farà l’esmentada companyia si es mantenen els imports que conté l’Ordenança Fiscal.  
 
Per tant, i, com a tal, no es tracta d’una qüestió jurídica que hagi de ser analitzada en aquest informe ja que 
no estem parlant de si els imports i conceptes de les taxes s’adapten o no a la legalitat, sinó d’una possible 
conseqüència que va més enllà del contingut de la pròpia Ordenança  i que, per tant, no correspon valorar en 
aquest informe. 
 



4 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat 
 

CONCLUSIONS 
 
Primera.- Els imports que conté la nova Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa del cementiri municipal 
resten plenament justificats, en tant que l’Ordenança anterior no contemplava la majoria de conceptes per 
les feines que realment es realitzen. 
 
Tampoc alguns  dels imports que hi figuraven  a l’Ordenança es corresponien amb els preus reals que de fet 
ja es paguen avui dia.  
 
Segona.-Els imports de les taxes continguts a l’Ordenança Fiscal resulten coherents i adaptats als serveis i 
preus vigents, i, per tant, no suposen cap increment desproporcionat, sense que la companyia que presenta 
escrit d’al•legacions hagi acreditat el contrari. 
 
Tercera.- Els imports de les Taxes són el reflex del que ja tenia aprovat l’Ajuntament de Palafolls així com 
del que ja s’està pagant a l’actualitat. 
 
Quarta.- Pel que fa a la pujada dels preus de les pòlisses, es tracta d’una informació o advertència del que 
pot passar un cop aprovada definitivament l’Ordenança, però no pot ser tractat com una al•legació contra la 
mateixa ja que ens trobem davant d’una companyia d’assegurances que com a tal el que fa es prestar un 
servei amb qui voluntàriament té subscrit  un contracte d’assegurança. 
 
II.- Pel que fa a les al·legacions efectuades pel regidor del Grup Popular de Palafolls en 
data 19/12/14, l’informe del lletrat diu el següent: 
 
I.- El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de  5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós  de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, és una llei de caràcter estatal.  
  
II.- L’ article  9 d’aquesta normativa disposa que no podran reconèixer altres beneficis fiscals en els  tributs 
locals que els expressament previstos en les normes amb  rang de llei o els derivats de l’aplicació dels 
tractats internacionals. 
 
III.- En quan a l’Impost sobre Béns Immobles, l’article 62 del Text Refós esmentat regula les exempcions: 
1. Estarán exentos los siguientes inmuebles: 
a) Los que sean propiedad del Estado ...  
b) Los bienes comunales ... 
c) Los de la Iglesia Católica .... 
d) Los de la Cruz Roja Española. 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales ...  
f) La superficie de los montes poblados...  
g) Los terrenos ocupados por las líneas de Ferrocarriles ...  
2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza ... 
b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento ...  
c) La superficie de los montes ... 
3. Las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los bienes de que sean titulares los 
centros sanitarios ... 
4. Los ayuntamientos podrán establecer, en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión 
recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la 
cuantía que se determine mediante ordenanza fiscal, a cuyo efecto podrá tomarse en consideración, para los 
primeros, la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2 del artículo 77 de esta ley. 
 
Per la seva part, l’article 74 regula les bonificacions de caràcter potestatiu: 
 
1. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del 
Impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a 
la legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por 
su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o 
análogas ...   
2. Los ayuntamientos podrán acordar ... para cada una de las diversas clases de cultivos ...  
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2 bis)  Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de 
la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles de organismos públicos de investigación y los de 
enseñanza universitaria. 
2 ter.  Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de 
la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles excluidos de la exención a que se refiere el 
último párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley. 
2 quáter.  Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento 
de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas ...   
3. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la 
cuota íntegra del impuesto a favor de cada grupo de bienes inmuebles de características especiales. ... 
4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del 
impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa...   
5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del 
impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico 
...   
 
IV.- Pel que fa a l’Impost sobre activitats econòmiques, el text Refós regula el següent: 
 
Artículo 87 Coeficiente de situación 
1. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo 
anterior, los ayuntamientos podrán establecer una escala de coeficientes que pondere la situación física del 
local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique. 
2. Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8. 
 
V.- Respecte a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, la llei imposa un quadre de tarifes mínim (article 
95 TRLRHL), que pot ser únicament modificat per la Llei de Pressupostos de l’estat. Els Ajuntaments només 
poden incrementar les quotes mitjançant  l’aplicació d’un coeficient no superior a 2. 
 
VI.- En quan a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de Naturalesa Urbana l’article 108.1 del 
TRLRHL  indica que “El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho 
tipo pueda exceder del 30 por ciento” 
  
VII.- En l’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres, l’article 102.4 regula exactament el tipus de 
gravamen potestatiu per l’Ajuntament, quan diu textualment: “El tipo de gravamen del impuesto será el 
fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del cuatro por cien”. 
 
 
Per la seva part, l’article 103.2 estableix les bonificacions potestatives, però per supòsits concrets (social, 
cultural, aprofitament tèrmic, accessos minusvàlids, etc.), no genèricament per a tot contribuent. 
 
VIII.- En quan a la taxa per expedició de documents administratius i la corresponent a parades, barraques, 
..., l’article. 18 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, sota la rúbrica de «exenciones y 
bonificaciones», disposa: “sin perjuicio de lo previsto en el art. 8 (relativo al principio de capacidad 
económica en la fijación de las tasas), no se admitirá, en materia de tasas, beneficio tributario alguno, salvo 
a favor del Estado y los demás entes públicos territoriales o institucionales o como consecuencia de lo 
establecido en los tratados o acuerdos internacionales”. 
 
Per tant, la corporació local només pot exercir la seva autonomia dins dels límits  regulats  per  l’esmentada 
normativa estatal  i  no té competència per  establir cap benefici fiscal diferent al regulat a la llei.    
  
En conseqüència,  les ordenances fiscals només poden establir beneficis fiscals  en els seus impostos i taxes 
en el marc establert l’esmentada normativa. En aquest sentit, i respecte a l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys, però que pot ser aplicable a qualsevol impost, es pronuncia la  sentència del STS  del 
contenciós administratiu  de 29 de maig de 2008 (recurs de cassació núm. 6500/2002):   
  
“PRIMERO.-  
Frente a esta alegación de la actora, debe señalarse que el art. 109.4 de la Ley 39/1988, en su redacción 
derivada de la Ley 50/1998, prevé que "las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 
95 por 100 de la cuota del impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de 
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derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de 
los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes". Tanto en el caso de las 
viviendas en las que el valor catastral del suelo no exceda de 1.500.000 pesetas como en el de las viviendas 
en las que el valor del suelo sea superior a esta cifra el porcentaje de bonificación previsto por la Ordenanza 
Fiscal que se recurre se halla dentro del límite previsto en el art. 109.4 de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, pudiendo el Ayuntamiento demandado ejercer su autonomía dentro de este límite.  
  
 
TERCERO.-  
2…. defiere a la Ordenanza Fiscal la regulación de cualquier aspecto sustantivo o formal de la bonificación, 
siempre que guarde el límite de bonificación que establece la Ley estatal, otorgando así a los Ayuntamientos 
una amplia potestad para regular o no en sus Ordenanzas fiscales esa bonificación y las condiciones de la 
misma.  
Un Ayuntamiento puede o no establecer esa bonificación, que es de carácter potestativo; para su concesión 
se requiere el acuerdo previo del Ayuntamiento, en cuyo caso la LHL establece en qué supuestos se puede 
establecer (sólo puede operar en las transmisiones a título lucrativo por causa de muerte a favor de cónyuge, 
descendientes y ascendientes), dejando un amplio margen a los Ayuntamientos para regular tanto la cuantía 
(con el límite del 95 por 100) como las condiciones sustantivas y formales de la bonificación.  
La Ordenanza Municipal de Barcelona, al regular las condiciones de la bonificación con arreglo a la Ley, no 
viene sino a ejercer y desarrollar una potestad que deriva de la LHL, que reconoce una amplia autonomía 
municipal, constitucionalmente reconocida (arts. 137 y 140 de la Constitución), de manera tal que la 
Ordenanza fiscal puede conceder la bonificación o no concederla y puede regular las condiciones de esa 
bonificación en el marco que establece la Ley…..  
 
I en el mateix sentit, es pronuncia la sentència  dictada  pel  Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, Sala 
del contenciós administratiu, Secció 1ª, Sentencia de 21 Dic. 2009, rec. 353/2009 que fa referencia i transcriu 
els arguments de l’esmentada sentencia del Tribunal Suprem  de data 29 de maig de 2008.  
  
CONCLUSIONS   
   
1.- En general, la normativa d’Hisendes Locals estableix que no podran reconèixer-se  altres beneficis fiscals 
en els tributs locals que els expressament  previstos en les normes amb rang de llei.     
  
2.- La Llei General Tributaria 58/2003 indica que  l’establiment, modificació, supressió i pròrroga de les 
exempcions, reduccions, bonificacions, deduccions i altres beneficis o incentius fiscals es regularan per llei. 
  
3.- La  Corporació local només pot exercir  la seva autonomia dins dels límits  regulats  per  l’esmentada 
normativa estatal i  no té competència per  establir cap benefici fiscal diferent o superior  al regulat en 
l’esmentada llei.    
  
4.- Per tant, mentre s’estigui dins dels límits establerts per la llei, l’Ajuntament, dins de la seva autonomia, 
pot establir potestativament les quotes i bonificacions que estimin convenients. 
  
5.- En conseqüència, s’han de desestimar les al•legacions presentades, ja que si el ple  aprova  algun benefici 
fiscal per sobre dels  límits  establerts a la llei, aquest acord serà nul  de ple dret per vulneració  de la llei 
d’aplicació de rang superior, segons s’estableix l’article 62.2 de la Llei  30/1992 de Règim Jurídic  de les 
Administracions Públiques.   
 
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’adopta l’acord 
definitiu següent amb el vot favorable dels Srs. María Dolores Agüera Martín, Josep 
Ribas Maynou, Maria Antonieta Petit Jornet, José Manuel Rueda García, Ester Torrent 
Flores i Juan Andrés Osorio Piñeiro i el vot en contra dels Srs. Oscar Bermán Boldú, 
Francisca Colonques Garrido i Joan Gallart Pedemonte: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la mercantil OCASO, S.A 
SEGUROS Y REASEGUROS en data 24/11/2014 (R.E. 4130) i pel regidor del Grup 
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Popular de Palafolls en data 19/12/14, pels motius exposats en els antecedents d’aquest 
acord. 
 
Segon.-  Aprovar definitivament per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
 

Número  Impostos 
  

 
 

1 MODI Impost sobre béns immobles 
2 MODI Impost sobre activitats econòmiques 
3 MODI Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
4 MODI Impost sobre increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana 
5 MODI Impost sobre construccions i obres 
  

 
 

Número  Taxes per la prestació de serveis o realització d’activitats administratives de competència local 
  

 
 

9 MODI Taxa per llicències o  la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
11 MODI Taxa pel servei de clavegueram 
12 MODI Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
13 MODI Taxa pel servei de cementiri municipal 
16 MODI Taxa per serveis generals 
24 MODI Taxa pel subministrament d’aigua potable 
30 MODI Taxa per servei d’Escola Bressol 
  

 
 

Número  Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local 
   

 
17 MODI Taxa per aprofitament especial de domini públic local, a favor d’empreses explotadores de 

serveis de subministraments d’interès general 
22 MODI Taxa parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 

públic i industries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 
 
 

  

Número  Preus Públics 
   
25 MODI Preu Públic per falques publicitàries 
33 MODI Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària 
   
 MODI Ordenança General de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipal 

 
 
Les modificacions corresponents a les tarifes, índexs, coeficients, beneficis fiscals potestatius, així com els preceptes 
que difereixin del text model aprovat per la Diputació de Barcelona en el BOP de data 30 de setembre de 2014, són 
els següents:  
 
1.-ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
S’adapta el redactat íntegre de l’ordenança segons model publicat per la Diputació de Barcelona per al 2.015. 
L’article 7è, apartat 2 modifica el tipus impositiu i queda redactat de la següent manera: 
2. El tipus de gravamen serà el 0,93 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,90 per cent quan es tracti de béns 
rústics. 
 
2.-ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
S’adapta el redactat íntegre de l’ordenança segons model publicat per la Diputació de Barcelona per al 2.015. 
 
3.-ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3. REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA. 
S’adapta el redactat íntegre de l’ordenança segons model publicat per la Diputació de Barcelona per al 2.015. 



8 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat 
 

 
4.-ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
S’adapta el redactat íntegre de l’ordenança segons model publicat per la Diputació de Barcelona per al 2.015. 
 
5.-ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES. 
S’adapta el redactat íntegre de l’ordenança segons model publicat per la Diputació de Barcelona per al 2.015. 
 
6.-ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9. REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ 
D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
S’adapta el redactat íntegre de l’ordenança segons model publicat per la Diputació de Barcelona per al 2.015. 
 
7.-ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
Modificar l'article 6è amb el següent detall: 
Article 6. Quota tributària 
 
1.La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueres 
s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 16,32 euros. 

 
2.La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es determinarà en 
funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la finca. 

 
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 

 EUR/m3 
Fins a 9 m3/uc/mes 0,0699 
De 9 a 18 m3/uc/mes 0,1982 
Excés de 18 m3/uc/mes 0,4475 

 
 
1.Respecte a les industries, la quota tributària es determinarà en funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres 
cúbics realment abocada. 
A aquests efectes s’aplicarà la tarifa següent: 
a industries                               0,1982 €/m3 
 
8.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS 
S’ha modificat la data de finalització de presentació de sol·licitud de l’apartat 9è de l’article 6è “Beneficis Fiscals” 
ampliant el termini fins a 31 de Maig de l’exercici. 
 
De la mateixa manera s’ha ampliat el termini d’acreditament de l’apartat 2on de l’article 10è “Subjectes passius” fins 
a 31 de Maig de cada any 
 
9.- ORDENANÇA FISCAL NÚM 13. REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEI CEMENTIRI MUNICIPAL 
Modificar l'article 6è amb el següent detall: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1.La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 EUR 
CONCESSIONS:  
  
Concessió d’un nínxols de 1a fila 343,86 € 
Concessió d’un nínxols de 2a fila 343,86 € 
Concessió d’un nínxols de 3a fila 316,03 € 
Concessió d’un nínxols de 4a fila 278,85 € 
Concessió d’un nínxols només fins a 5 anys 139,42 € 
  
Nínxols i tombes de construcció:  
Concessió de nínxols darrera ampliació 1.133,00 € 
Concessió de nínxols ampliació cementiri 2013/14 1.600,00 € 
Concessió de tombes ampliació cementiri 2013/14 2.788.44 € 
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 EUR 
INHUMACIONS/EXHUMACIONS, TRASLLAT DE RESTES CADAVÈRIQUES I 
COL.LOCACIÓ I/O EXTRACCIONS DE LÀPIDES I COMPLEMENTS 

 

  
• INHUMACIONS/EXHUMACIONS  
- En nínxol 299,73 € 
- En tomba o panteó 725,15 € 
- Camió grua o excavadora. Increment 451,20 € 
• TRASLLAT DE DESPULLES  
- Obrir nínxol i tapar 1 nínxol 299,73 € 
- Obrir 2 nínxols i tapar 1 nínxol 299,73 € 
- Obrir 1 nínxol i tapar 2 nínxols 601,60 € 
- Obrir 2 nínxols i tapar 2 nínxols 601,60 € 
- Obrir 1 nínxol i dipositar les restes a la fosa comuna 299,73 € 

  
COL.LOCACIÓ I/O EXTRACCIONS DE LÀPIDES I COMPLEMENTS  

- Làpida 123,55 € 
  
DIVERSOS  

- Pintat façanes (per cada boca de nínxol) 23,63 € 
- Reparació interior de sepultures (preu hora) 45,12 € 
- Recollida i eliminació de runa de l’interior de les sepultures 73,05 € 

 
En aquest cas, com el servei públic de cementiri municipal es presta de forma indirecta a través d’una 
concessió administrativa, a les tarifes assenyalades anteriorment se’ls hi haurà d’aplicar 
 l’IVA vigent en cada moment 
 
ALTRES SERVEIS  
Conservació de nínxols 11,22 € 
  
SERVEIS ADMINISTRATIUS  
Drets d’administració de cada sepultura 49,11 € 
Drets per títol de concessió funerària 14,02 € 
Canvi de titularitat 51,15 € 

 
 
10.- ORDENANÇA FISCAL NÚM 16. REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS GENERALS 
 
S’ha eliminat la bonificació per empadronament, adaptant les tarifes on s’aplicaven les bonificacions esmentades en 
el mateix percentatge. 
 
Modificar l’Annex quedant de la següent forma: 

 
1. Esports escolars 

 
EUR 

  
Atletisme (Trimestre 3 dies setmana) 42,00€ 
Atletisme (Trimestre 2 dies setmana) 32,00€ 
Bàsquet benjamí (Trimestre) 41,00€ 
Bàsquet infantil (Trimestre) 41,00€ 
Fútbol 5 pre-benjamí (Trimestre) 41,00€ 
Fútbol 5 benjamí (Trimestre) 41,00€ 
Fútbol 5 aleví (Trimestre) 41,00€ 
Gimnàstica artística (Trimestre) 41,00€ 
Expressió corporal A 50,00€ 
Expressió corporal B 50,00€ 
Pre-Esportius A (Trimestre) 33,00€ 
Pre-Esportius B (Trimestre) 33,00€ 
Psicomotricitat P3-P4 (Trimestre) 41,00€ 
Psicomotricitat P4-P5 (Trimestre) 41,00€ 
Tennis (mensual) 41,00€ 
Equipament esportiu 36,00€ 
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Futbol sala federats 56,00€ 
 
*** Quan assisteixin dos o més germans, tots ells gaudiran d’una bonificació del 20%. 
 

 
2. Escola Adults 

 
EUR 

  
Trimestre  
Alfabetització  34,56 €/Trimestre  
Català (3 hores setmanals) 66,00 €/Trimestre  
Castellà (3 hores setmanals) 66,00 €/Trimestre 
Altres cursos de durada anual (3h/set) 110,00 €/Trimestre 
Altres cursos de durada anual (1,5 h/set) 66,00 €/Trimestre 
Anual   
Curs 2014/2015 Graduat educació secundària  264,00 €/curs 
Curs 2014/2015 Prova d’accés a grau mitjà * 264,00 €/curs 
 
*Condicions de pagament: opció de pagament en dues quotes de 158,40 € i 105,60 € respectivament 

  
Curs 2014/2015 Prova d’accés a grau superior  316,80 €/curs 
 
*Condicions de pagament: opció de pagament en dues quotes de 190,08 € i 126,72 € respectivament 

 
Respecte els nouvinguts i per tal de facilitar-ne la seva integració la tarifa dels cursos de català i castellà serà, 
respecte el nivell bàsic (comunicació oral i escrita), gratuïta. 
 

Mòduls  EUR 
Cursos fins a 12h 38,40 € 
Cursos fins a 20 h 74,88 € 
Cursos fins a 30 h 92,16 € 
Cursos específics de 2h/setmana 120,00 € 

 
* En tots els casos de característiques especials, serà preceptiu l’obtenció d’informe per part dels serveis socials 
valoratiu de les circumstàncies concurrents. 
 
 

 
3. Piscines d’ús públic 

 
EUR 

  
Procediment d’autorització 834,40 € 
Per cada vas inspeccionat 123,25 € 

 
 

 
4. Casal de Tarda 

 
EUR 

  
De gener a desembre 15 €/mensual 

 
 

 
5. Activitats Juvenils 

 
EUR 

  
Gimcanes, tallers, etc... De 3 a 300 € en funció del seu cost i durada 

 
 

 
6. Centre Obert Persones Grans amb dependència 

 
EUR 

  
Matí 105,80 €/mensuals 
Menjador 52,90 €/mensuals (més preu menú) 
Tarda 66,12 €/mensuals 
Menú 7,13 €/dia 
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Preu total dia 224,82 €/mensual (més preu menú) 
Preu per hora acollida Respir 5,75 € 

 
 

 
7. Escola de Música i Dansa de Palafolls 

 
EUR 

  
MATRICULA  
Alumnes antics  0,00 € 
Alumnes nous 50,00 € 
DANSA   
1 h setmana 54,00 €/trimestre 
1h ½ setmana 64,80 €/trimestre 
2h setmana 86,40 €/trimestre 
2h ½ setmana 97,20 €/trimestre 
3h setmana 129,60 €/trimestre 
3h ½ setmana 140,40 €/trimestre 
4h setmana 162,00 €/trimestre 
 
       Tallers dansa 3 € a 300 € * 
*En funció del cost, durada i número d’alumnes 
MÚSICA  
       Tallers música 3 € a 300 € * 
*En funció del cost, durada i número d’alumnes 

  
Pre-llenguatge Musical  

1h Sensibilització (1h/setmana) 21,60 €/mes 
  
Llenguatge Musical  
Llenguatge musical G.E (1h) 13,50 €/mes 
Llenguatge musical G.E (2h) 21,60 €/mes 
Cant Coral ¾ h 7,65 €/mes 
Llenguatge musical 1h 21,60 €/mes 
Llenguatge musical 1 h ½  32,40 €/mes 
Llenguatge musical 2h 43,20 €/mes 
  
 Instrument  
Instrument individual  
¼ h  18,90 €/mes 
½ h 37,80 €/mes 
¾ h 54,00 €/mes 
1h 70,20 €/mes 
Instrument grup  
¼ h  5,40 €/mes 
½ h 10,80 €/mes 
¾ h 16,20 €/mes 
1 h 21,60 €/mes 
 Preparació conservatori  
Llenguatge musical + Cant Coral (2h ½) 36 € 

Instrument 1h + Piano acompanyant 72 € 

*L’escola prepara als alumnes de totes les assignatures de la prova d’accés al 
conservatori 
  
 Música per a tots  
1 h setmanal (sensibilització musical/instrumental) 21,60 € 

*Les classes seran grupals (entre 6 i 8 alumnes mínim) 
  
Agrupacions vocals i altres agrupacions  
Matrícula + Assegurança 30 € 
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OBSERVACIONS: 
Majors de 50 anys: 25% bonificació de la mensualitat en una sola activitat (30 min) 
Famílies: 1 matrícula per família 5% bonificació mensualitat 
Banda i cobla: 
Les classes d’instruments per banda i cobla individuals seran de 1/2h setmanals. 
Els assajos seran gratuïts 
1er any iniciació no gaudiran de la bonificació 
2on i 3er any bonificació 50% 
A partir del 4art any bonificació del 80% 
Membres fundadors (Banda; Any 2010, Cobla: Any 2.011) i a partir d’ara tots al membres que assoleixin els 5 anys 
d’antiguitat gaudiran d’una bonificació del 90% 
 
 

 
8. Taller de reforç de l’ESO i Batxillerat 

 
EUR 

  
Taller de reforç de l’ESO i Batxillerat 66 €/trimestrals 

 
 
9. Servei de neteja 

 
EUR 

  
Servei de neteja 4,5 €/hora 

 
 

 
10. Casal d’Estiu 

 
EUR  

  
1 mes matí 86,40 € 
1 mes tarda 81,00 € 
1 mes tot el dia 151,20 € 
2 mesos matí 151,20 € 
2 mesos tarda 140,40 € 
2 mesos tot el dia 280,80 € 
Servei d’acollida 2 €/hora 

 
** En tots els casos, acreditar el pagament davant l’Ajuntament abans de l’inici de l’activitat 
 
11. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL 
DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPERSES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL 
S’adapta el redactat íntegre de l’ordenança segons model publicat per la Diputació de Barcelona per al 2.015 
 
12. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES 
DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDUSTRIES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
Modificar l'article 6è amb el següent detall: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1.La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents: 

 
Tarifa 1era – Mercat del Dissabte  
1. Llicències per a la venda no sedentària en el mercat setmanal, per a cada metre lineal o fracció 
al dia 

 
0,51 € 

  
Tarifa 2ona   
1. Llicència per a la instal·lació d’espectacles o atraccions, per a cada metre lineal o fracció al dia  

0,72 € 
  
Tarifa 3era – Festa Major  
1. Llicència per a la instal·lació de parades i fires durant festa major  

• Fins 25 m2 2,00 €/m2 x dia 
• A partir de 25 m2 fins 50 m2 1,50 €/m2 x dia 
• A partir de 50 m2 1,00 €/m2 x dia 
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2. Xurreries, creperies, venta de còctels Festa Major 250,00 € 
3. Barraques Alterfesta durant la Festa Major 300,00 € 
  
Tarifa 4arta  
1. Llicència caseta dedicada a la venda de productes de pirotècnia €/m2 i dia  

6,50 € 
 

 
13. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE 
Modificar l'article 6è amb el següent detall: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1.La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

QUOTES DE SERVEI EURO/UC/MES 
Ús domèstic  

- Fins 9m3/uc/mes 7,03 €/mes 
- De 9 a 15 m3/uc/mes 9,77 €/mes 
- Excés de 15m3/uc/mes 26,72 €/mes 

Ús industrial  
- Fins 18 m3/uc/mes 9,77 €/mes 
- Excés de 18 m3/uc/mes 48,80 €/mes 

Ús contra incendi 12,36 €/mes 
  

 
 

PREU DE SUBMINISTRAMENT EURO/UC/MES 
Ús domèstic  
Fins 9m3/uc/mes 0,4477 €/mes 
De 9 a 15 m3/uc/mes 1,1171 €/mes 
De 15 a 18 m3/uc/mes 1,4481 €/mes 
Excés de 18 m3/uc/mes 1,6767 €/mes 
Ús industrial  
Fins 9 m3/uc/mes 0,4582 €/mes 
De 9 a 18 m3/uc/mes 1,1420 €/mes 
Excés de 18 m3/uc/mes 2,5232 €/mes 
Quota d’inversió 1,3924 €/mes 
  

 
 
14. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER FALQUES PUBLICITÀRIES 
Modificar l'article 3er amb el següent detall: 
 
Article 3. Quantia 
 
Campanyes generals 
 

Campanya Passis 
diaris 

€ Total Models Descomptes 

1 30 €/mes 360 5 
2 55 €/mes 650 6 

Anual 

3 80 €/mes 960 7 

Festa Major – 7 passis gratis  
Nadal 20% descompte 

1 45 €/mes 270 3 
2 85 €/mes 510 4 

Semestral 

3 125 €/mes 750 5 

Festa Major 50 % descompte 

1 55 €/mes 55 1 
2 105 €/mes 105 1 

Mensual 

3 155 €/mes 155 1 

Mesos Extra 
1 passi ---    48 € 
2 passis ---   95 € 
3 passis --- 145 € 

 
Falques soltes 
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 Passis Preu unitat Models 

De 1 a 10 2,7 1 
De 11 a 20 2,5 1 
De 21 a 30 2,3 1 
De 31 a 40 2,1 2 
De 41 a 50 1,9 2 
De 51 a 60 1,7 3 

 
 
 
 
Falques soltes 

Mes de 60 1,5  
 
Cal emetre-les en un temps inferior als dos mesos 
 
Campanyes específiques 
 

 Passis € 
1 0 
2 37 

Festa Major 7 dies 

3 50 
1 40 
2 68 

Nadal 15 dies 

3 90 
 
Les dates exactes de les campanyes varien segons el calendari de cada campanya 
 
Patrocini 
 

 Passis € Obs. Requisit 
Patrocini 3 passis/hora 5 €/h --- 6 mesos 

Diari (dll-dv) 2 €/dia 2 falques (entrada i 
sortida) 

 
1 mes 

Setmanal (1/setmana) 20 €/mes 2 falques (entrada i 
sortida) 

 
3 mesos 

 
Secció o espai 

Hora en punt (dll-dv) 10 €/dia 10 entrades / dia 2 mesos 
Publireport 3-5 min 12 €   

 
En els patrocinis de seccions o espais, les entrades són curtes i les sortides són les falques habituals 
 
Publicitat al web 
 

Visualitzacions € 
5.000 30 
4.000 20 
3.000 13 
Dies sueltos 4 €/dia 

 
Les visites es certifiquen amb GoogleAnalytics. Cost inserció 15 € 
Dissenys; preguntar 
Mides 180x60 píxels. Banners diferents a convenir 
 
Fidelització 
 

 Campanya 
Anual 

Descompte 

3a 5% 
4a 10% 
5a 15% 

 
 
Fidelització 

6a 20% 
 
Només aplicables a campanyes anuals encadenades. Aquests descomptes són aplicables en 2a opció sobre altres 
descomptes. No descompte el preu edició 
 
Descomptes aplicables a Campanyes Anuals 
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Ass. Comerciants PLF 15 % 
Altres col.lectius 8% 
Agències 20% 

 
RP acordarà amb cada entitat els detalls de col·laboració. No aplicable a peu edició 
 
Intercanvis 
 

Menys de 30 € 5 mencions + ítems 
31-50 € 7 mencions + 1 ítem 
51-75 € 10 mencions + 2 ítems 

 
Intercanvis 

> 75 € Segons convingui 
 
 
Peces informatives per a altres emissores 
 
1. Peça informativa per a ús de la plataforma digital XV i que sigui descarregada almenys 1 vegada (dill-div)  10 € 
 
2. Peça informativa d’entre setmana usada o encarregada per La Xarxa Ràdio   18 € 
 
3. Peça informativa de cap de setmana per a ús o encàrrec de La Xarxa Ràdio    25 € 
 
Campanyes en dates especial 
 
Sant Jordi: del 20 al 23 d’abril (4 dies) 
Nadal: del 22 al 25 de desembre (4 dies) 
St. Valentí: de l’11 al 14 de Febrer (4 dies) 
3 Passis : 30 € 
4 Passis : 38 € 
5 Passis : 44 € 
 
Campanya de rebaixes 
 
Rebaixes Estiu 7 dies consecutius que han d’incloure el dia 1 de Juliol 
Rebaixes d’hivern 7 dies consecutius que han d’incloure el dia 7 de Gener 

 
1 Passi :   20 € 
2 Passis:  37 € 
3 Passis:  50 € 
 
Altres 
 
Edicions de falques: 15€ 
Còpia de programes: 10 € amb CD inclòs 
Programa a l’exterior amb patrocini : entre 40 i 150 € per hora d’emissió 
Les falques d’activitats d’entitats de PLF seran gratuïtes sempre i quan s’acordi la inserció del logotip de RP en els 
cartells o mitjans de difusió de l’activitat. 
 
Notes: 
Les falques duran entre 35 o 45 segons ( per cada 10 segons més o fracció, la quantia augmentarà el 10% ). 
Les falques d'entitats culturals del poble en el que es publicitin actes culturals seran gratuïtes amb dos passis diaris 
una setmana abans de la seva realització. 
La publicitat electoral es regirà segons la normativa vigent. 
 
 
15.- ORDENANÇA FISCAL NÚM 30. REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 
S’ha eliminat la bonificació per empadronament apartat a) de l’article 5è, adaptant les tarifes on s’aplicaven les 
bonificacions esmentades en el mateix percentatge. 

 
Modificar l'article 6è amb el següent detall: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1.La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
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 2013-2014 
Quota mensual (Inclou fins a 5 hores d’escolarització amb aquestes dues 
combinacions horàries: o bé de  8 a 13h o bé de 9 a 12h i de 15 a 17h) 
Atès que durant els mesos de juliol i agost es fa jornada intensiva, les 5 
hores d’escolarització es concentraran entre les 8 i les 13h) 

 
116,20€ 

Matrícula   65,00€** 
Material            65,00€*** 
Sortides i samarreta            41,00€*** 
Acollides (1h)            30,00€ (1) 
Acollides (2h)            72,00€ (1) 
Acollides (3h)          108,00€ (1) 
Acollides (4h) 150,00€ (1) 
1 hora esporàdica (es considera esporàdica fins a 3 hores al mes)       7,90€ 
  
Servei de menjador  

Fix ………………………………………………. 5,80 €/dia 
Esporàdic ……………………………………… 

(Es considerarà esporàdic fins a 5 dies al mes) 
6,20 €/dia 

Nadons (P0) …………………………………… 
(No inclou àpat) 

3,00 €/dia 

El preu del menjador inclou la permanència d’acollida de 12 a 13 h dels dies que s’úsi els servei de 
menjador 

 
** La matrícula que es fa efectiva en concepte de plaça no s’abonarà en el cas que s’efectuï baixa si no és per causa 
degudament justificada o per força major amb documentació que ho acrediti 
 
*** En el cas de baixa per una causa degudament justificada, es valorarà i, si s’escau, es retornarà la part 
proporcional amb relació al temps gaudit a la llar.  
En el cas de donar-se d’alta, un cop iniciat el curs, l’import del material serà la part proporcional amb relació al temps 
que es gaudirà a la llar. 
 
(1) Horari de les hores d’acollida 
 De 7:45 a 8:45 h (acollida matí) 
 De 12 a 13 h (acollida migdia) 
 De 17 a 18 h (acollida tarda) 
 De 18 a 19 h (acollida tarda) 
 
 (L’acollida de 18 a 19 h tan sols s’efectuaran si hi ha un nombre mínim de 6 usuaris que la sol.licitin  mitjançant 
instància) 
 
16.- ORDENANÇA FISCAL NÚM 33. REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
 

S’adapta el redactat íntegre de l’ordenança segons model publicat per la Diputació de Barcelona per al 
2.015 i les tarifes segons les estipulades oficialment. 

 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
1. A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de 
Catalunya 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la 
prestació del Servei d’Atenció Domiciliària. 
 
2. Aquest servei inclou: 
 
a) El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili que està integrat pel conjunt de prestacions de serveis relacionats amb l’atenció 
a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis relacionats amb l’atenció personal en les activitats de la vida 
diària. 
 
b) El Servei de Teleassistència Domiciliària que s’ofereix a les persones grans o amb discapacitats, que viuen soles 
permanentment o durant gran part del dia, o be que conviuen amb altres persones que presenten idèntiques 
característiques d’edat o discapacitat, atenció en situacions urgents les 24 hores del dia i durant tot l’any mitjançant la 
utilització de tecnologies de la comunicació i de la informació, amb el suport dels mitjans personals necessaris. 
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Article 2.- Concepte 
 
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació de: 
 
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme actuacions de caràcter personal i 
de caràcter domèstic, consistents en: 
 
- Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies, prèviament valorades pels equips de 
serveis socials del municipi, que no poden fer front a les activitats de la vida diària tot promovent llur autonomia 
personal. 
 
- Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i d’altres de similars característiques) a 
aquelles persones i/o famílies a què es refereix l’apartat anterior. 
 
b) Servei de teleassistència domiciliària. 
 
Article 3.- Obligats al pagament 
 
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades per 
la realització de l'activitat assistencial que constitueix l'objecte del Servei d'Atenció Domiciliaria. 
 
Article 4.- Indicadors de referència 
 
De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 
Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27 de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de 
determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració competent fixarà un indicador de 
referència.  
 
Malgrat que aquests criteris es van fixar en la resolució del Consell Territorial publicada al BOE de 17/12/2008 i 
declarada nul·la per raons de forma per la sentència de l’Audiència Nacional de data 25 de febrer de 2011 , es 
mantenen per considerar-se tècnicament adequats després de 2 anys d’implementació d’aquest Model de copagament. 
 
Per a l’exercici 2015, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents: 
 
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili - 18 EUR/hora. 
b) Servei de Teleassistència - 15,71 EUR/mes. 
 
En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador de referència, calculat 
d’acord amb el que s’estableix en aquest article.  
 
Article 5.- Renda, capacitat econòmica i quota màxima 
 
1. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la seva renda incrementada amb un 
percentatge del seu patrimoni net i minorada amb reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment 
de la llar, segons els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril (publicada al DOGC de 29/04/2014).  
 
2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del capital, així com qualssevol 
altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF, afegint les pensions i prestacions socials exemptes a 
l’IRPF i excloent les quanties de les prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues. 
 
3. Els Ens Locals prestadors del servei sol·licitaran a la persona usuària l’autorització per a la consulta de les dades 
personals relatives a la seva capacitat econòmica davant l’Agència Espanyola d’Administració Tributària, Seguretat 
Social i altres entitats de Previsió Social i altres fonts d’informació públiques. 
 
4. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per les fonts abans 
esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes fonts d’informació pública, es demanarà a la 
persona beneficiària que aporti els certificats d’ingressos pertinents. 
 
5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis socials rebuts, d’acord amb la 
seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent manera: 
 
- L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per trams de renda. 
 
- A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta. 
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- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de renda. 
 
- Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de copagament. 
 
- L’IRSC està fixat pel 2014 en 7.967,73 EUR anuals o 663,98 EUR mensuals, als efectes de la present ordenança. 
 

Capacitat Econòmica
desglossament per trams (euro mes) 

Tipus 
(%) QuotaMàxima 

de 0 a 1 IRSC de 0,00 € a 663,98 € 0%     0,00 € 

de 1 a 2 IRSC de 663,99 € a 1.327,96€ 30% entre 0,01 € i 
 
199,19 € 

de 2 a 3 IRSC de 1.327,97 € a 1.991,94€ 40% entre 199,20 € i 
 
464,79 € 

de 3 a 4 IRSC de 1.991,95 € a 2.655,92€ 50% entre 464,80 € i 
 
796,78 € 

de 4 a 5 IRSC de 2.655,93 € a 3.319,90€ 60% entre 796,79 € i 
 
1.195,16€ 

més de 5 IRSC més de 3.319,91 €     65% més de 1.195,17 €     
 
6. Si la persona és beneficiària dels dos serveis inclosos en aquesta ordenança, caldrà considerar la quota a pagar de 
forma integral  
 
7. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària d’altres serveis socials 
d’atenció domiciliària subjectes a copagament, caldrà considerar la quota a pagar de forma integral. 
 
8. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària d’un centre de dia 
subjecte a copagament, caldrà minorar la quota màxima amb l’import del copagament que ja estigui satisfent com a 
usuària del centre. 
 
9. No obstant l’anterior, si la persona usuària dels serveis previstos en aquesta ordenança és titular d’alguna prestació 
d’anàloga naturalesa i finalitat de les esmentades a l’article 31 de la Llei 39/2006, l’import d’aquestes haurà de ser 
destinat al pagament d’aquests serveis. 
 
Article 6.- Preu públic exigible 
 
1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili: 
El preu públic és de 11,70 EUR/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a l’article 4 d’aquesta 
ordenança. 
 
2. Servei de Teleassistència: 
El preu públic és de 8,43 EUR/mes, equivalent al 53,68% de l’indicador de referència, fixat a l’article 4 d’aquesta 
ordenança. 
 
3. En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota màxima resultant d’aplicar l’escala de 
l’article 5.5 d’aquesta ordenança, llevat que concorrin els supòsits previstos a l’apartat  9 de l’article anterior. 
 
Article 7.- Meritament 
 
1. La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present ordenança.  
 
Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. El preu públic per al Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es farà durant els 
deu primers dies de cada segon mes natural transcorregut  el mes en el que s’ha prestat el servei. 
 
2. El preu públic per al Servei de Teleassistència s’exigirà  a trimestres vençuts, i el pagament es farà durant els deus 
primers dies de cada segon mes natural transcorregut el trimestre en el que s’ha prestat el servei, llevat dels casos en 
què l’usuari/a sigui també beneficiari/a del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili, cas en el qual es liquidaran 
conjuntament, amb caràcter mensual, d’acord amb el previst al punt anterior. 
 
Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat a les 
oficines municipals. 
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3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el deure de pagar recàrrecs i 
també interessos de demora.  
 
17.- ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 
MUNICIPAL 
S’adapta el redactat íntegre de l’ordenança segons model publicat per la Diputació de Barcelona per al 2.015 
 
Tercer.- Indicar que les Ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en els 
acords precedents, continuaran vigents fins que no s’acordi la seva modificació o 
derogació. 
 
Quart.- Indicar que el text de les Ordenances que s’han modificat, és coincident en tot 
allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 
de setembre de 2014. 
 
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Sr. Ribas: Bon dia a tothom. Bé, primer de tot aprofitant les disculpes, em disculpo 
perquè l’última sessió plenària que va tenir lloc fa una setmana, el divendres passat, no 
aquest divendres, l’anterior, doncs, per raons de que em vaig quedar en un aeroport, pel 
mal temps no vaig poder arribar a temps i a la Comissió de divendres també, per una 
qüestió de feina doncs també hagués arribat tard, tot i que, inclús l’horari aquest, que em 
van demanar si podia ser aquest horari vaig ser jo que vaig dir que em semblava bé a les 
vuit per poder arribar a temps però, malauradament, quan un pensa que les coses 
sortiran bé doncs surten malament. Aleshores, en quan al tema d’avui, bàsicament, és 
resoldre unes al·legacions fetes, hi ha dos al·legacions fetes; una per l’asseguradora 
Ocaso que ja la va presentar fa uns dies i unes altres al·legacions fetes pel Partit Popular 
pel tema de les ordenances fiscals. En el primer cas, les de l’Ocaso només és per una 
part d’una taxa. En aquest sentit hi ha dos qüestions que són clares, que poden ser 
resoltes fàcilment. Primera qüestió és que aquesta ordenança no ha tingut, en el que 
aprovem ara, en el que vam aprovar d’aquestes ordenances, no tenia cap canvi, o sigui, 
no hi havia cap increment, ni res com ells manifesten que no és cert perquè tal i com es 
va dir el dia del Ple de les ordenances, això era una ordenança que s’havia modificat, si 
no recordo malament, el març d’aquest any 2014 i que ja estava aprovada, havia tingut 
el seu temps d’exposició, etc, etc, i l’únic que es va fer ara amb les ordenances aquestes 
era transcriure l’última versió a les ordenances 2015. En aquest cas, per aquesta raó és 
fàcil..., en aquest sentit no té cap possibilitat i, a més a més, no és una al·legació 
pròpiament dita segons diu l’informe jurídic. Si l’heu llegit veureu que no té..., sinó que 
bàsicament sembla que diu que si m’apuges aquest increment d’aquest cost i tot això, 
doncs, jo hauré d’apujar en els usuaris la qüestió. I mirant tècnicament aquests costos, 
evidentment, són costos que quan s’apuja una taxa, que en el seu dia es va fer quan es 
va apujar al mes de març això, doncs, es van fer els propis estudis i, evidentment, són 
completament deficitaris en aquest sentit. Després, hi ha les al·legacions fetes pel Partit 
Popular que van en línia al que van presentar en la Comissió que vam tenir de les 
ordenances abans d’aprovació. Va en línia amb la moció que va presentar en l’últim Ple 
que va quedar... que no es va arribar a tractar en el Ple. Jo ho resumiria en dos temes; un 
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és el que són impostos i l’altre el que són taxes. Pel que són impostos es demanava tot 
una sèrie de millores, beneficis, a part de baixada d’impostos, en aquest sentit una sèrie 
de beneficis igual que amb un parell o tres de tipus de taxes. En el cas dels impostos, 
evidentment, ja es va discutir en el Ple, els serveis de l’Ajuntament els ha de donar i han 
de sortir d’algun lloc. Val a dir que aquestes ordenances 2014, que aprovem al 2014  
que seran vigents al 2015 no hi ha cap pujada de cap impost. L’únic impost que com 
que estem amb l’IBI, Impost sobre Béns Immobles, pel fet de que el valor cadastral puja 
el que aprovàvem en aquestes ordenances és que el coeficient aplicable es reduís en la 
mateixa manera que el valor cadastral pugés perquè l’impacte sigui zero, que no hi hagi 
cap increment comparativament amb les ordenances que teníem pel 2014. A més a més, 
per llei tota una sèrie de bonificacions que hi ha són les que podem fer i les que estan ja 
marcades per la llei, fora d’això nosaltres no tenim potestat per fer aquestes altres 
bonificacions que no estiguin tractades dintre de la llei per ser impostos. En el tema de 
taxes, bé, són dos, hi havia, si no recordo malament per fer-ho resumit, el que es referia 
al mercat i el que es referia als concursos. Ja vam dir que eren coses que sí, que es 
podien parlar, que no era..., que els ingressos que tenia l’Ajuntament anualment per això 
eren molt, molt, molt petits, es podria dir insignificants però després d’estudiar-ho i 
mirar-ho hi ha dos aspectes; un, en el cas de mercats, seria en aquests moments treure-
ho tot, és molt petit el que es paga per metre quadrat i el que al cap de l’any estan 
pagant seria com competència deslleial amb els botiguers o comerciants del poble que sí 
que han de pagar el seu lloguer i totes les seves coses i, a més a més, a dintre d’aquesta 
taxa que es cobra ja es considera que nosaltres fem la neteja de tots els residus de quan 
fan el mercat el dissabte i es neteja tot allò, bàsicament, el servei és deficitari, ni cobreix 
això en aquests moments aquesta taxa. La de per participació en concursos també ho 
vam dir en el Ple, és una cosa molt insignificant. Bàsicament, sí que estaríem d’acord 
aquí, entre companys ho hem parlat molt, i tal i com proposava el Sr. Bermán en el seu 
dia doncs que la gent de Palafolls no ho hagués de pagar, estaríem totalment d’acord si 
fos legal. El tema és que quan es va posar aquesta taxa, que són en funció del tipus de 
concurs que et presentes doncs té un import diferent però que són valors molt baixos, 
estem parlant de vuit euros, deu euros, és bàsicament primer perquè és un cost per 
l’Ajuntament preparar tot això però, bàsicament, es posava perquè en cada concurs cada 
vegada hi ha més gent que es presenta i hi ha una tipologia de gent, en general que es 
presenta a tots el concursos que surten publicats, i que després no es presenten al 
concurs i genera que hi hagi tota una feina. I en aquest punt era posar una xifra que fos 
una mica ja dissuasòria de dir jo ja no em presentaré al concurs, l’únic que faig és em 
presento a tots el pobles, a tot el que surt, doncs ja no em presentaré al concurs, ni 
encara que sigui que s’ho pensin dues vegades abans de... o que si donen una feina, 
perquè et trobes casos de concursos en el qual hi havia quaranta persones i menys de 
vint són les que s’han presentat definitivament, que realment volen la feina. La pega que 
té en contra és que d’acord, sí, estem cobrant aquests vuit euros quan es presenten una 
gent de Palafolls que potser no els hi hauríem de cobrar però no ho pots fer. Però, bé, 
estem parlant de coses, en aquest sentit, insignificants. Per tot això, creiem que, bé, a 
nivell normatiu i jurídic doncs les conclusions de l’informe ja diuen que “la normativa 
d’hisendes local estableix que no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals en els 
tributs locals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei. La Llei 
General Tributària 58/2003 indica que l’establiment, modificació, supressió i pròrroga 
de les exempcions, reduccions, bonificacions, deduccions i altres beneficis o incentius 
fiscals es regularan per llei. La Corporació local només pot exercir la seva autonomia 
dins dels límits regulats per l’esmentada normativa estatal i no té competència per 
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establir cap benefici fiscal diferent o superior al regulat en l’esmentada llei. Per tant, 
mentre s’estigui dins dels límits establerts per la llei, l’Ajuntament, dins de la seva 
autonomia, pot establir potestativament les quotes i bonificacions que estimi 
convenients. En conseqüència s’han de desestimar les al·legacions presentades, ja que si 
el ple  aprova  algun benefici fiscal per sobre dels  límits  establerts a la llei, aquest acord 
serà nul  de ple dret per vulneració  de la llei d’aplicació de rang superior”. Això seria tot 
el que fa efecte al tema d’impostos. Per tant, la nostra proposta és desestimar totes dues 
al·legacions i que siguin vigents les ordenances que es van presentar a principis de 
novembre, crec que era a principis de novembre quan es va fer el Ple de les ordenances, i 
que en l’informe com veieu estan descrites. Aquest és el punt, aquest és el tema. Després, 
el fet de tota la urgència i perquè ho fem així, ràpid. El període de presentar al·legacions 
era aquest divendres passat, dia 19, la de l’Ocaso ja la teníem i ja sabíem que havíem de fer 
aquest Ple urgent per la de l’Ocaso, a l’afergir-se la del Partit Popular el mateix dia 19 vam 
fer-ho bàsicament, l’objectiu, a part de que una de les conseqüències és que per publicar en 
el BOP l’últim dia és demà, o sigui, si no està entrat al BOP demà, no tenim fet l’informe i 
entrat al BOP no quedarà publicat aquest any, per tant, no podrien ser vigents a principi 
d’any; això és una conseqüència, per mi l’objectiu principal era que nosaltres tenim l’única 
ordenança perquè per totes les altres, de les trenta i pico que tenim, no hi ha cap problema 
totes són idèntiques, l’única que podia quedar afectada i que sí que ens danyaria greument 
seria la de IBI en la qual el que nosaltres proposàvem en aquestes ordenances era que el 
coeficient d’1,05 baixés a 0,93 per compensar l’impacte de la pujada del valor cadastral 
dels edificis i amb això doncs l’impacte era zero, per tant, no hi havia cap increment. En el 
cas que no poguéssim tenir aprovades aquestes... o publicades aquestes ordenances i no 
comencessin a ser vigents suposaria que hi ha un increment automàtic d’aquest valor 
cadastral i, evidentment, amb el coeficient que teníem l’any passat s’incrementaria el que 
haurem de pagar. Per tant, l’objectiu principal és que estigui publicat aquest any, 
bàsicament, totes les altres ordenances que no hagués estat urgent, no haguéssim hagut de 
fer res perquè ja era el mateix que teníem, no hi havia cap inconvenient, i d’aquesta és el 
motiu de la urgència d’avui. Primer, aquest és l’objectiu però entremig hi ha que si demà 
no l’hem presentat a la Generalitat no quedarà publicat dintre d’aquest any. 
 
Sr. Bermán: Srs. Alcaldes, Srs. Regidors. Yo ante todo quería..., a mi me parece muy bien 
el discurso que ha hecho usted hoy, Sr. Ribas, pero yo del discurso en pocas palabras le 
diré que no estoy de acuerdo en nada. Primero, ni en la previsión ni en cómo se ha 
ejecutado. Aquí parece ser que esto se ha llevado de una manera que… corriendo, de una 
manera no muy acertada, y otra no escuchando a nadie. Yo me remontaré a que ha habido 
dos comisiones; en la primera comisión, bueno, en el primer Pleno ya se estuvo hablando 
sobre el tema de que no se aceptaba esta moción porque se consideraba… pero se trató y se 
dejó entrever que yo dije que entonces se pasaría o por Pleno municipal o se pasaría por 
alegación. La evidencia era muy clara que si había exposición pública eran los treinta días 
y nuestro partido pues presentaría alegaciones a las ordenanzas fiscales. Dicho esto, por 
nuestra parte hemos estado intentando, en dos comisiones, intentar con usted, ya que en el 
último Pleno usted se comprometió a que haría un estudio de las ordenanzas que nosotros 
presentábamos y en este caso no hay ni estudio… Usted dijo también que eran propuestas 
no descabelladas, también usted lo dijo porque de esto hay una acta de Pleno, y ahora nos 
viene aquí usted a presentar un Pleno a las dos del mediodía después de la que se lió en la 
comisión informativa porque no son maneras de presentar usted unas ordenanzas. Usted 
nos habla de las ordenanzas de las que se rechazan por parte del Partido Popular por 
decirlo así es un copia y pega de un informe, considero yo, de Fornells de la ley. Aquí no 
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hay un informe que se pueda entender si cada ordenanza cumple o no. Yo lo he leído, lo he 
estado consultando y la redacción es prácticamente, por decirlo igualmente, calcada. Yo le 
puedo asegurar que de todas las ordenanzas, de todas, solo hay una que podría ser 
incompatible, una, ¿vale?, una, que es la ordenanza número uno, ordenanza sobre bienes 
inmuebles, en el apartado segundo, cuando se habló del tema del cincuenta por ciento de 
bonificación o subvención del IBI que solicitamos nosotros a parados de larga duración. 
Ahí, si usted se ha dado cuenta se ha modificado el texto porque yo esperé hasta el mismo 
día 19, la exposición pública eran los treinta días, hasta el mismo día 19 a ver si usted… 
porque consulté a ver si usted tenía el mínimo respeto hacia nuestro grupo municipal de 
poder consensuar al menos un mínimo, como se dijo en la comisión que usted no estuvo, 
faltó la Sra. de Convergència, la Maria, i el d’Esquerra Republicana, Francesc, para poder 
consensuar una moción. Es la única que se podía entender que pueda ser incompatible. 
Aún así el Ayuntamiento de Badalona presentó una propuesta, aprobada por todas las 
fuerzas políticas. Y bien dicho dejo hincapié, no sé si ha leído la moción, bueno las 
alegaciones que digo: “solicitamos un cincuenta por ciento de bonificación o subvención 
del IBI a parados de larga duración con un compromiso por parte del gobierno municipal 
en los presupuestos del año 2015 que se estudie y se incorpore.” Dejé caer, haciendo ver 
que podía ser incompatible porque he estado informándome pero también usted no me 
podrá decir que rebajar el impuesto de vehículos un cinco por ciento seria, como no 
tenemos el estudio como le pedí y que usted tendría el estudio a mano y que nos daría una 
copia y hablaríamos, porque yo lo solicité en Pleno municipal un estudio del impacto de 
las ordenanzas de lo que proponíamos, yo creo que no es incompatible bajar un cinco por 
ciento de los impuestos de los vehículos, tampoco es incompatible bajar tres puntos. Otra 
cosa es que políticamente lo puedan compartir o no el que nosotros proponíamos que se 
baje el impuesto de actividades económicas; igual como dijimos de bajar tres puntos sobre 
el incremento de valores de terrenos de naturaleza urbana donde usted sabe como yo que lo 
tenemos cobrando el máximo. Eran propuestas que usted, hay una acta de Pleno, se la 
puede repasar, había propuestas que no eran descabelladas. Y usted lo único que ha hecho 
es desmerecernos, como tiene siempre… que usted… su galantería es decir disculpen, 
disculpen, pero a la hora de la verdad ustedes no intentan por ningún medio consensuar 
alguna propuesta con el grupo Popular. Y va encaminada a aquí. Hemos visto la comisión 
informativa llevar a todo grupo municipal de la oposición de culo, sin ninguna 
información, porque usted al igual como yo la información que usted tiene de Secretaria 
como de Intervención, la Diputación ya mandó en pdf, porque yo tengo un pdf, lo mandó 
con mucho tiempo el cambio de los redactados. Y lo que usted no puede hacer es hacer 
entrever que estas normativas han sido los plazos hasta última hora y hoy a las dos del 
mediodía tenía que usted organizar y convocar Pleno. El problema, Sr. Ribas, como todo, 
es que usted está al frente de la regidoría de Hacienda y verdaderamente hay dos opciones, 
una es estar cumpliendo su cargo o estar cumpliendo en su trabajo. Verdaderamente, sí, 
usted ya elige, usted cumple estando en su trabajo porque es su sustento pero usted no 
cumple en lo que se le llama el trabajo como regidor del Ayuntamiento. Fíjese usted, el Sr. 
Osorio, que ya tengo mis dudas, cumple con su papel, de nunca pronunciarse ni en 
comisiones ni nada y solo daros el voto que os da esta mayoría. En cambio, des de la 
oposición seis regidores en la oposición, seis, no estamos hablando de uno o dos, seis 
regidores en la oposición siempre están recriminando el poco diálogo, la poca disposición 
por el equipo de gobierno en intentar consensuar mínimo posible, mínimo posible Sr. 
Ribas, mínimo posible con el equipo de gobierno. Y es en si el documento el que… si 
usted se ha leído el documento verá tanto como el IBI he modificado por sus declaraciones 
que usted dijo en el Pleno municipal que esto podría desestabilizar el gobierno, la 
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economía del gobierno, nosotros hasta última hora hemos modificado hasta el impuesto del 
IBI, esperando para intentar consensuar con usted y usted no ha sido en ningún momento, 
en ningún momento, ni llamada por teléfono, ni un correo para que nos pudiéramos ver. 
Eso sí, cuanto ustedes están en minoría están en disposición rápidamente de poder 
negociar. 
 
Sr. Ribas: Vale, nos podríamos haber visto, podríamos haber hecho muchas cosas, solo 
varios matices en esto. No he captado porque he visto una mezcla. Tema de timings, o sea, 
la semana del 15 al 19 de septiembre es cuando la Diputación hacia las formaciones a 
todos los ayuntamientos, este pdf que usted habla es del 30 de septiembre, el Pleno de las 
ordenanzas es el 4 de noviembre. O sea que no ha habido dejación de que se ha hecho 
tarde y mal. Lo que pasa es que tiene todos sus trámites de publicaciones y todo esto que 
son supramunicipal y que llega a este punto de que el 19 de diciembre es cuando acaba. 
Esta es la verdad de cómo ha ido en este sentido. Ha hablado de las alegaciones de Fornells 
que era copiar y pegar. También es copiar y pegar su propuesta de... esto, quitado esto es 
verdad, esto que dice usted de que ha puesto en estas alegaciones para las ordenanzas 
ahora pero si usted se acuerda el documento que presentó en la Comisión de Hacienda 
ponía ordenanzas 2012, el título, y estamos hablando de las ordenanzas 2015, pero bueno 
es un copiar y pegar y también nos pasa a nosotros, también hemos copiado y pegado 
muchas cosas y nos hemos equivocado. El estudio de ordenanzas, aquí se lo quiero aclarar 
porque lo dije en el Pleno, lo he dicho en la comisión y veo que lo sigue mezclando. 
Cuando hablamos de los estudios económicos de las ordenanzas no es para los impuestos, 
los impuestos como dice son impuestos y es un instrumento que tienen los ayuntamientos 
que le concede el gobierno de la nación, en este caso, y que van regulados por ley, no 
tienen un estudio económico. Y cuando hablamos de estudios económicos son de las tasas, 
son de las tasas que es lo que cobra el Ayuntamiento por prestar unos servicios. De esto si 
hay todos los estudios económicos, existen y los hemos mirado y por eso le he dicho lo del 
mercado o le he podido decir lo de los cursos estos, que en este sentido, hemos hablado 
muchas veces de que los informes económicos que tenemos de las tasas son deficitarios. 
Los impuestos, sí que es verdad, se pueden subir o se pueden bajar o se puede hacer lo 
que… mientras estés dentro del límite que te permite la ley, mientras estés dentro, y le 
dijimos en el Pleno y le hemos repetido hoy que los servicios del Ayuntamiento se tienen 
que dar. Si tenemos que mantener abierta la guardería municipal, pensi que… perdoni que 
estic parlant també en castellà i ja m’estic… pensi que la llar d’infants té un cost i que a 
més a més la Generalitat, Ensenyament, l’Antònia ho pot confirmar, aquest any no ens ha 
donat ni un euro de subvenció quan és una responsabilitat directe de la Generalitat de 
Catalunya donar aquest servei. Per tant, l’hem de pagar amb altres serveis, hem tingut una 
subvenció, que no arriba ni al cinquanta per cent de la que teníem fa dos anys o fa tres anys 
de la Generalitat, per part de la Diputació. És molt fàcil fer d’allò... ens agradaria a tots, jo 
crec que no hi ha ningú aquí, perquè al final tots vivim aquí a Palafolls els que estem aquí 
asseguts, no hi ha ningú aquí, no? vull dir que ens agradaria poder baixar els impostos i 
poder pagar menys. Quan parlem de les taxes pensi el mateix, ja només, o sigui, aquestes 
taxes porten ja quatre anys congelades, ja només l’increment d’IVA del divuit al vint-i-u o 
del deu al vint-i-u, en alguns casos, que l’Ajuntament es considera finalista i que no pot 
descomptar-se l’IVA, doncs això sol ja és un increment de valor que l’has de repercutir i 
no l’hem repercutit, vull dir... En aquest sentit, doncs hi ha una sèrie de coses que... vull dir 
que l’Ajuntament ha de mirar que sigui equilibrat. El que diu vostè, el cinquanta aquest. Jo 
crec que tot això, hi ha una cosa que sí que és important l’IBI, sí que és una cosa important. 
Important en el nostre cas que sigui zero l’impacte de l’IBI és molt important i és el que 
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volem i és el que busquem i per això baixem el coeficient a 0,93 perquè s’incrementa el... 
passem d’1,05 a 0,93 perquè s’incrementa el valor cadastral. I això que vostè va dir de 
que... va anar a la comissió i va dir que a Badalona feien això, ara ha posat una coletilla, ha 
posat la coletilla subvenció. Vostè el primer que em va dir és que a Badalona ho havien 
posat a les ordenances i no es pot de cap manera, una cosa que ve per llei, decidir unes 
coses en aquest sentit. I vostè ho ha posat ara bé, ja diu subvenció, però és que subvenció 
no té res a veure amb el que estem parlant avui aquí, són ordenances. Si volem, si 
l’Ajuntament de Palafolls o vostè té una proposta i l’Ajuntament de Palafolls vol donar 
subvenció a un cas d’aquests s’haurà de tractar fora de les ordenances municipals i 
l’Ajuntament destinarà uns diners si es pot, ara estic dient una cosa que ni l’he mirat i 
desconec si legalment es pot fer. Aleshores, i per acabar, no sé si em deixo alguna cosa, a 
nivell personal, vostè ha dit que tinc la meva feina i que compleixo amb la meva feina, que 
possiblement no compleixo amb l’Ajuntament. Segurament m’agradaria molt complir amb 
això, en aquest sentit, demano disculpes, però demano sobretot disculpes als funcionaris 
que són els qui ho pateixen perquè crec que els que estem aquí hi som aquí perquè volem 
sinó no hi seriem. Som nosaltres i hem d’assumir això. I de la mateixa manera vostè no és 
el titular de la Comissió d’Hisenda, el titular de la Comissió d’Hisenda és la Sra. Francina, 
que lògicament vostè la substitueix. Jo entenc que quan ella no pot venir o perquè ho 
decideixen és igual doncs igual em passa a mi, si jo no puc venir ja tinc la Loli, tinc 
l’Antònia, tinc en Josep Rueda, l’Ester i qui faci falta i l’Alcalde si cal. Vull dir que creiem 
que som un equip i que evidentment som un poble que no ens hi dediquem 
professionalment, que ens hem de guanyar la vida d’una altra manera i que venim aquí... i 
tant de bo poguéssim assistir-hi més, en això hi estic d’acord i és el que més em sap greu i 
demano disculpes sobretot en els funcionaris que han d’estar aquí avui, el Secretari i la 
Interventora, i als administratius que van haver de venir dissabte i que van haver d’estar 
perquè això pugui ser realitat avui. 
 
Sr. Bermán:  Jo no ho sé, jo crec que s’ha fet vostè la seva pel·lícula a la seva manera per 
intentar contestar i confondre a la gent. Jo no sé això a que ve, portaveus de comissions... 
això està regulat. Vostè ho sap igual que jo que és una cosa que està regulada, qui no pot 
assistir doncs està el portaveu que es va aprovar en un plenari, en una comissió i ja està. 
Amb això no sé si és perquè vostè ha fet una sàtira o vostè sempre tira per poder 
desacreditar perquè les seves bones paraules sempre tenen un fons i aquest fons, jo ja són 
molts anys, i ja sé per on camina. Jo li explicaria perquè m’entengui bé perquè és molt 
fàcil... també ha deixat caure que si error, que si còpia del 2012. Diguéssim que les seves 
paraules i el to de la seva conversa ja... la simplifico quina és, es desmereix el grup 
municipal i la seva conclusió és aquesta. En tot moment he parlat amb tota correcció 
expressament amb vostè però veig per la seva tonalitat que vostè no sap encaixar les 
obligacions com a Regidor de l’Ajuntament, veig que no. Jo li volia fer memòria perquè 
vostè la memòria es veu que... i això vaig dir-ho en la comissió, el millor que tenim a 
l’Ajuntament són els funcionaris i a Secretaria, això va ser el primer que vaig dir que 
portàvem de cul a la Interventora, a la Secretaria, això ho vaig dir en la Comissió, aquí 
estem part dels que estàvem en la comissió i va ser el primer que vaig comentar-ho. Això 
em sabia molt de greu, que anem d’aquesta manera. Per què anem d’aquesta manera? 
Perquè em fa gràcia que vostè els terminis, els terminis i que teníem des del mes de 
setembre. Escolti una cosa la previsió... vostè m’està dient que avui tots els ajuntaments 
estan aprovant les ordenances, les estan aprovant, per si hi ha al·legacions, avui, el dia 19. 
Jo li faig entendre. Molts ajuntaments han aprovat les ordenances ja fa molt de temps. 
Això vol dir previsió. I vostè mateix ho ha dit perquè vostè mateix ha caigut, ha dit “des de 
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setembre la informació”, doncs imaginis, des de setembre la informació, si tenia temps des 
de setembre per poder parlar no dels textos dels canvis estatals com vostè ha estat explicant 
però sí una reunió política, perquè el que aprovem a l’Ajuntament de Palafolls són les 
ordenances on cobrarem les taxes als ciutadans del poble, Sr. Ribas, i políticament, els 
polítics ens podíem haver assegut i podíem haver parlat. Perquè vostè sap que tenim els 
pressupostos de l’any que ve i encara no tenim dades, ni una, no tenim ni documentació 
dels pressupostos. I vostè em dirà també el mateix que tenim un plaç i que l’haurem 
d’aprovar d’aquí res, d’aquí a desembre o d’aquí a principis de gener, i no tenim res. I 
després vosaltres dieu que voleu col·laborar, col·laboració amb l’oposició, l’oposició amb 
l’equip de govern. Això són excuses Sr. Ribas. Això són excuses perquè un, si vol 
col·laborar i vol consensuar, dóna el pas. Nosaltres en cada reunió, en cada Ple municipal 
estem reivindicant el diàleg amb l’equip de govern, l’intentar poder parlar amb l’equip de 
govern i després vosaltres voleu negociar o voleu parlar en deu minuts en un Ple abans o 
voleu en dos dies consensuar. Nosaltres també treballem Sr. Ribas com vostè treballa, 
també treballem i també tenim la nostra vida familiar i es veu que això no es té en compte. 
Vostè és qui em va comentar... perquè vostè ha estat parlant del tema d’estudis. Vostè es 
va comprometre amb nosaltres que repercutiria, quan jo parlo d’un estudi parlo d’un estudi 
que repercutia el que nosaltres presentàvem i que parlaríem del tema. Això va dir-ho vostè 
en un Ple municipal en el qual vam tractar aquesta documentació. Així que no digui que 
nosaltres... que un estudi que no el faríem. Vostè es va comprometre, es que jo li vaig 
demanar Sr. Ribas, es que jo li vaig demanar i vostè no ho reconeix mai. Nosaltres ens 
equivocarem, jo m’equivocaré, jo, jo assumeixo la meva part de culpa, jo m’equivocaré en 
moltes coses, però d’intentar consensuar amb vosaltres, amb l’equip de govern, això mai 
no ho podreu dir. Et diré més encara, una cosa és que puguem compartir o no puguem 
compartir políticament, és clar, normal, vosaltres formeu part d’un partit i jo d’un altre i 
vosaltres esteu al govern però, a part de políticament compartir o no, són les formes Sr. 
Ribas, les formes. Les formes jo crec que són principals. I després diu que hi ha 
controvèrsia o malestar amb l’equip de govern entre el Partit Popular. Escolti’m una cosa 
si sou vosaltres mateixos, si ja no és el grup Popular, si Esquerra Republicana i em sap 
greu que avui no estan aquí, i això va dir-ho en la comissió, si ells mateixos van dir-ho de 
la meva moció, si està la Sra. Alcaldessa que ho podria dir avui què va opinar Esquerra 
Republicana, Sr. Ribas, i que va opinar la Sra. Masaguer també, no sé si li han traslladat. Si 
ja no és el que presenta, si tot el que presenta el PP ja ho sé que a vostè no li sap greu, com 
sempre, no li sap greu, però demostra el contrari, sí li sap greu tot el que presentem i no 
consensuem res. I li faré memòria. Se’n recorda una vegada que estaven en minoria i vam 
baixar al despatx i vam... i com vostè està dient l’IBI, se’n recorda que el vam baixar un 
cinc per cent? Se’n recorda? Amb l’Alcalde? I em va dir l’Alcalde “baixem l’IBI perquè 
volem nosaltres” i jo proposava baixar l’IBI, i el vau baixar Sr. Ribas i perquè estàveu en 
minoria Sr. Ribas sinó no l’haguéssiu baixat. Ens vam reunir perquè estava la Secretaria i 
la Intervenció a baix. Jo crec que ja està bé. 
 
Sr. Ribas: Això que diu, no, no estàvem en minoria, vam baixar perquè vam pactar, però 
no estàvem en minoria, teníem majoria absoluta quan vam baixar l’IBI, ja s’ho pot mirar. 
 
Sr. Bermán: Doncs, miri, felicitats Sr. Ribas. Doncs, imagina. 
 
Sr. Ribas: Jo només dic que s’han de pagar uns serveis. Si no recordo malament en el Ple 
en el qual vam parlar de les ordenances vam donar una xifra a l’alçada del que suposava 
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això, és veritat, potser vaig dir que li faria exactament el detall però vull dir que em sembla 
que només l’IBI sol representa cent vuitanta mil euros. 
 
Sr. Bermán: I s’ha modificat la proposta. 
 
Sr. Ribas: Però és igual, la proposta és la mateixa. 
 
Sr. Bermán: No és la mateixa Sr. Ribas. 
 
Sr. Ribas: Sense contar els parats i sense contar tot això però és igual estem parlant d’uns 
diners que l’Ajuntament no pot, i vam dir-ho en el Ple, allò dels impostos no em negarà 
que ja li vam dir que no podíem... 
 
Sr. Bermán: Sr. Ribas, si esteu dient que esteu en superàvit, si esteu dient que esteu en 
superàvit i si esteu en superàvit, esteu molt bé... 
 
Sr. Ribas: Estem, serà, tots som Palafolls en aquest sentit. Diem que l’Ajuntament no ha 
tingut dèficit, vostè és testimoni fa molts anys que l’Ajuntament no té dèficit, que 
evidentment no és fàcil aquesta situació d’aquests anys, no són anys fàcils però anem tirant 
endavant. I sempre hem parlat de si tenim problemes de tresoreria o no tenim problemes de 
tresoreria, etc, etc, que anem molt justets, que ens agradaria tenir una marge però, vull dir 
que els ajuntaments tampoc estan per tenir beneficis, els ajuntaments estan per donar 
serveis i no per tenir beneficis. I els diners dels impostos els tenim, vostè en el que ens 
hauria d’ajudar o podem parlar, és a dir, feu una al·legació per l’IBI, per l’IVA, perquè 
apugen l’IVA i no ens repercuteix als ajuntaments, o anem a veure el tema de finançament 
dels municipis que són deficitaris. Si no d’alguna manera ens van traient aportacions 
econòmiques, ingressos econòmics i volem, perquè això sí que és una voluntat, volem 
donar els mateixos serveis i si pot ser més i millor, vull dir que d’alguna manera s’ha de 
pagar això. 
 
Sr. Gallart: Bona tarda. Nosaltres és evident que ja... l’hem votat en contra. Vull dir que no 
estem d’acord en la manera de fer, des d’aquesta la legislatura sempre ha estat la mateixa 
per molt que nosaltres vulguem col·laborar en temes no podem perquè no se’ns dona 
l’oportunitat. I a part d’això tampoc és qüestió de tenir una pataleta sinó que d’alguna 
manera és el tarannà que té l’equip de govern i que en qualsevol cas, bé, ens sembli bé o no 
ens sembli bé acaben aprovant-ho i d’alguna manera això que fa és repercutir al final en 
l’usuari final que és el que viu aquí a Palafolls. Jo suposo i no entraré en detalls però 
l’al·legació que ha presentat l’Ocaso suposo que això ho diu no per dir-ho sinó perquè això 
repercutirà en els seus associats, que no sé quants n’hi ha a Palafolls, que al final acabaran 
pagant. Ja veig que en l’informe jurídic ja diu evidentment que és això el que estic dient jo 
d’alguna manera, de que és com un advertiment, és com una amenaça, no? Però jo penso 
que això acaba entre una cosa i una altra, no sé que passa, però cada vegada que es toca 
qualsevol cosa impostos, taxes, sempre acaba repercutint en el consumidor final, perquè si 
vostè no té subvencions o no li poden donar subvencions o el que sigui, i ho ha dit ara 
mateix, el que fa és pujar el que calgui perquè això pugui funcionar perquè es demanda, 
segur que es demanda però que acaba repercutint al final. Voldria només fer una 
pregunteta, petita, perquè no ho he sabut veure i potser m’ho aclarirà. Escola de Música i 
Dansa posa aquí que hi ha una matrícula per família, un cinc per cent de bonificació 
mensualitat, famílies nombroses es té en compte una reducció...? 
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Sr. Ribas: Ja té les bonificacions que pertoquin. Per les matrícules... ara t’ho estic dient de 
memòria. Si és un germà, si són dos germans, depèn dels germans ja té un preu diferent. 
 
Sr. Gallart: Ja té un preu estipulat. 
 
Sr. Ribas: Ja té un preu. Pel número de germans ja té un preu i, a part, suposo que via 
Serveis Socials hi ha altres coses en aquest sentit. 
 
Sr. Gallart: Però específicament no ho contempla aquí? 
 
Sr. Ribas: Es que això no s’ha tocat. O sigui, de l’ordenança no es modifica res l’únic que 
s’ha fet, recordeu que teníem posat fins ara que hi havia una bonificació del vint per cent, 
aleshores, ens diuen que potser és de dubtosa legalitat, ens van dir des de Diputació, i el 
que vam aprovar és que els de fora paguin igual que els de Palafolls, és l’únic que vam 
modificar en aquest sentit. Això afectava a l’Escola de Música, afectava a la Llar d’Infants, 
afectava al Casal d’Estiu, a l’Escola d’Adults, tot el que són coses d’aquestes i de les que 
vam haver de fer allò, que vam dir que com que era poca gent doncs que tampoc passava 
res, el que no volíem era perjudicar als de Palafolls. 
 
Sr. Gallart: Parlant amb una família justament, doncs vaig dir això és un tema que 
preguntaré. El que realment m’estaven transmetent a mi era que si en tenien dos havien de 
pagar el doble i si tenien tres criatures el triple. 
 
Sr. Ribas: Sé que hi ha bonificació, t’ho miro. Antònia si de cas... 
 
Sr. Gallart: Si hi ha alguna instància que entra a l’Ajuntament o el que sigui, m’agradaria 
una miqueta després poder-ho comentar aquest tema. 
 
Sr. Ribas: Sí, cap problema. 
 
Sr. Gallart: Gràcies. 
 
Sr. Ribas: Només per aclarir el tema que has dit primer. És evident allò de l’Ocaso. Com ja 
he dit al principi aquesta ordenança es va aprovar al març, les tarifes es van aprovar al 
març i era el cost. No és que es cobri, al contrari, diu aquí en l’informe, si llegeixes, es que 
hi ha moltes coses que no estan incorporades en el cost, cobrem molt menys del que costa 
realment el que posa allà. L’únic que passa és que aqueta empresa, Ocaso, quan es va 
aprovar el mes de març no se’n va donar compte o el que sigui i no va presentar al·legació i 
ara al transcriure-ho a les ordenances es va donar compte de què hi havia això malament, 
suposo que era en aquest sentit. Una altra cosa que has dit, lògicament, que l’Ajuntament 
necessita uns ingressos per mantenir, però que d’aquestes ordenances no apugem res, 
l’únic objectiu era que la tendència fos zero perquè ja sabem, ja coneixem el cas de que 
cada dia els sous són més baixos i les despeses són més altes. 
 
Sr. Gallart: A dia 1 de gener ja tornarem a ser una altra vegada amb el mateix. Això de que 
baixen, baixen, ni congelen ni res, al final acabem pagant cada any més. 
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Sr. fübas: La voluntat d'aquestes ordenances era que fossin tendència zero i la urgència
d'avui era bàsicaÏnent només per 1'IBI, pel tema de l'ïBï que no es quedi..., que es pugui
publicar i que no repercuteixi l'increment, que sigui zero.

Sr. Osorio: Pel gmp d'Ïniciativa i Esquerra Unida, el primer, dir que el vot nostre serà
positiu però no perquè ho digui el poÏtaveu sinó perquè prèviaÏnent el Sr. Ribas des de que
estem a govern, i abans, ha tingut sempre la condescendència de la persona responsable de
la secció econòmica d'EsqueÏÏa Unida que era una companya fins ara i aquest any serà un
altre, de reunir-se amb ella i explicar-li tot perquè és la persona corresponent. I durant
aquests mesos des de setembre ens ha traspassat tota la informació la qual ha estat
transmesa a l'assemblea i l'assemblea ja després del Ple va decidir que el vot seria positiu.
Perquè? En resum, no es pugen ni taxes, ni impostos, es congelen i es mantenen i això és
bàsic i és el missatge que ha d'arribar a la gent. TaÏnbé deixar clar que el Sr. Osorio és
només el portaveu d'Esquerra Unida, no és Esquerra Unida. Sé que a vegades costa
d'entendre per la gent que no té aquesta mentalitat, però una assemblea és la que decideix i
ho decideix mnb mà alçada. Quan vulgui queden convidats per veure com :fünciona potser
aprenen alguna cosa.

Sr. Bermàn: Jo li volia contestar Sr. Osorio ja que se m'ha aHudit una mica.

Sra. Agüera: T'has donat per aHudit, ell en cap moment... un minut.

Sr. BerÏnàn: Jo li volia dir Sr. Osorio que quan vostè preparava documents per demanar
portàtils, telèfons i etc, etc, algun dia m'agradaria que li ensenyés tots els documents que
vostè va confeccionar, m'agradaria taÏnbé saber si vostè, la seva agrupació, el seu grup
Iniciativa els Verds tot el que vostè està explicant, aÏnb tots els meus respectes a la seva
agÏupació, si tarnbé li passava tots els docurnents que vostè pactava i tots els documents
que volia fer contra l'equip de govern. No sé si vostè taÏnbé li passava? Perquè, és clar,
sembla que vostè ara, aquí, digui que tot va al darrera, que ho fa l'agmpació, vostè en
aquest aspecte no funcionava igual, Sr. Osorio.

Sra. Agüera: Por alusión żno? Bé, dir que això és un Ple per les ordenances no és un Ple
per treure el que es fa previo pacto o post pacto. Jo el que sí que vull deixar clar és que les
ordenances s'han congelat, en cap moment s'ha apujat res i no és el primer any, em sembla
que portem tres o quatre que les ordenances estan totalment congelades a no ser que hi
hagi alguna cosa que per ?lei o perquè està molt desfasada s'hagi hagut de regularitzar.

I no havent-hi més assumptes a tractar la Sra. Alcaldessa-accidental donà per aixecada
la sessió, essent les 14:50 hores, del que jo, el Secretari, en dono fe.

-.-?s"Ïr?
MŞ Dolores Agüera MaÏtín
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