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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/11/2013
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 23 D'OCTUBRE DE 2013
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores del
dia 23 d'octubre de 2013, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE GRANADOS
CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra

MARC MONTAGUT PRATS
JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
JULIA GÓMEZ MESONERO
M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
FELIPE ORTIZ MARTÍNEZ
BENET PRESAS SUREDA
MARIO GARCIA VIDAL
PEDRO LAVILLA HERAS
M. DE LOS REYES PINO MOTA
MARC ALARCÓN PERALTA
JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
AITOR ARRUEGO UBIDE
ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
MANUEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
RAMON MARIA PASCUAL POY
SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
PABLO OTAL VIÑA

Actua el secretari general de la Corporació, el Sr. FRANCISCO ALIJO MOYANO, que estén la
present acta.
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Hi assisteix també l’interventor municipal, el Sr. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ VALLEJO.

A continuació, s’entra a l’examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2013
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 25 de setembre de 2013, el
Ple de l’Ajuntament l’APROVA per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DES DEL NÚMERO 4682
FINS AL NÚMERO 5234 DE L'ANY 2013
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 4682 fins al número 5234 de l’any
2013. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP A L'AJUNTAMENT DE
SALOU, SOLLICITANT AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE
ABANDONI DISCURSOS SOBIRANISTES I SECESSIONISTES QUE ESTAN POSANT
EN GREU RISC QUE EL MACROPROJECTE BCN WORLD ACABI MATERIALITZANTSE

Vista la moció que presenta el Grup municipal del Partit Popular i que es transcriu tot seguit:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace aproximadamente una año tuvimos la grata noticia de que Salou podría acoger en un
plazo aproximado de cuatro años un gran macro proyecto formado por seis complejos
turísticos con una inversión global de más de 4.700 millones de euros.
Que en momentos de crisis económica como la actual seamos capaces de atraer inversiones
tan importantes como ésta nos debe hacer aunar esfuerzos y remar todos en la misma
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dirección, para conseguir que lo que hoy es un proyecto, que va cogiendo forma, y por el
que han apostado ya algunos potentes inversores, acabe convirtiéndose en una realidad,
pues los datos que se barajan son lo suficientemente importante para que así actuemos: una
inversión de 4.700 millones de euros, 12.000 habitaciones, 1,5 millones de metros cuadrados
construidos, 20.000 puestos de trabajo directos y la llegada de unos 10 millones de turistas
al año.
Es evidente que con estas cifras la prioridad debe ser que los responsables políticos hagamos
todo lo posible por que se materialice, y la semana pasada tuvimos ocasión de comprobar
como los citados inversores han dejado claro cual es su “línea roja” para continuar adelante
con el proyecto: que Catalunya siga formando parte de la Unión Europea (UE).
Las declaraciones del presidente de BCN World llegaron dos días después de que Bruselas
advirtiera de que el proceso independentista conllevaría la salida de Cataluña de la Unión
Europea.
Es evidente que los inversores buscan seguridad jurídica en los territorios donde invierten, y
esta claro que el proceso secesionista que lidera el President de la Generalitat sólo genera el
efecto contrario.
Como representantes del municipio de Salou, es nuestra obligación defender los intereses
del mismo, y por ese motivo atendiendo que el proceso secesionista de Catalunya puede
hacer peligrar que el proyecto de BCN World se materialice, con lo que eso supondría para
nuestro municipio, el Plenario del Ayuntamiento de Salou adopta los siguientes

ACUERDOS
PRIMERO.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que abandone su discurso
soberanista y secesionista, pues el mismo pone en serio peligro la materialización del
proyecto de BCN World.
SEGUNDO.- Trasladar esta moción al Govern de la Generalitat de Catalunya así como a
todos los Grupos políticos con representación en el Parlament de Catalunya, y al presidente
de BCN World.

Mario García Vidal
Portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Salou”
El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 4 vots a favor del grup municipal del PP i 17 vots en
contra (7 de CIU, 5 del PSC, 2 de UMdC, 2 de UTPS i 1 de RDS) NO APROVAR aquesta
moció.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Té la paraula el Sr. Mario Garcia, per defensar la moció.

Sr. Garcia:
-Buenos días Sr. Alcalde, gracias. Buenos días señores regidores, vecinos y vecinas. Bien, la
moción consideramos que es meridianamente clara, lo único que se pretende con la misma,
tal y como dice el punto primero del acuerdo es instar al Govern de la Generalitat a efectos
de que abandone el discurso soberanista que ha iniciado desde hace ya varios meses y
desde luego como Grupo municipal del Partido Popular consideramos que nada bueno puede
traer para la reactivación de la actividad económica y, en general, para la sociedad en la que
vivimos.
La exposición de motivos deja de manera suficientemente clara el porqué de esta moción.
Todos sabemos que hace aproximadamente un mes el presidente de BCN World, el Sr.
Xavier Adserà, hizo unas declaraciones públicas ante los medios de comunicación, ante una
serie de preguntas que se le realizaron y en las cuales manifesto que los inversores que
hasta este momento están apostando por el proyecto de BCN World habían manifestado su
seria preocupación respecto a que pudiese darse una situación perjudicial para ellos de
inseguridad jurídica. ¿Qué situación? Pues la situación de que Catalunya pudiese dejar de
formar parte de la Unión Europea como consecuencia de una posible declaración de
independencia de nuestra comunidad autónoma. Y, por lo tanto, lo único que se pretende
con esta moción, creemos que nuestra obligación como representantes del municipio de
Salou, lo único que se pretende es instar al Govern de la Generalitat y en la persona de su
presidente a efectos de que abandone este tipo de discursos porque lo que nos estamos
jugando es mucho, lo que tenemos encima de la mesa es mucho y tal y como se expresa, de
manera explícita, en la moción estamos hablando de unas cifras que son cifras de vértigo,
estamos hablando de una inversión de aproximadamente 4.700 millones de euros, estamos
hablando de aproximadamente unas 12.000 habitaciones, 1,5 millones de m2 construidos y
de 20.000 puestos de trabajo directos, con todos los puestos de trabajo indirectos que
también podrían generarse y que sinceramente es difícil poder calcular en este momento. En
cualquier caso consideramos que en los momentos actuales que estamos viviendo flaco favor
nos hacemos si en lugar de remar todos en un mismo sentido y en lugar de darle seguridad
jurídica al inversor hacemos todo lo contrario. Creemos que esta era nuestra obligación y por
eso hemos traido la moción en este Pleno y por ese motivo, evidentemente, pues el voto del
Grupo Popular será favorable. Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Garcia. Té la paraula el Sr. Otal.
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Sr. Otal:
-Gràcies Sr. Alcalde. Bon dia a tothom. Bé, jo començaré dient que coincideixo amb el que
ha dit el Sr. Mario Garcia de la importància i de la magnitud de la inversió de la qual estem
parlant, que és molt important pel poble de Salou. Però no només això, també li diré que
aquesta moció conté moltes frases i moltes afirmacions que crec que tranquilament podem
subscriure tots els grups polítics que estem aquí. Diu primer que és una grata notícia per
Salou, el dia que ens vam assabentar de la implantació del projecte. Diu també que “hemos
de aunar esfuerzos en una misma dirección” jo ja veig que vostè no rema en la mateixa
direcció, però és veritat que l’ideal seria remar en la mateixa direcció. També afirma la moció
i amb la qual cosa estem plenament d’acord que la prioritat ha de ser que els polítics locals,
s’entén que hauríem de fer tot el possible perquè la seva implantació sigui possible. I, per
últim, també afirma, i també hi estem plenament d’acord, que és la nostra obligació defensar
els interessos del poble i, per tant, que el projecte es porti a terme. Doncs bé, justament per
aquestes afirmacions és quan he tingut molt clar que hi hem de votar en contra, hi tenim
que votar en contra perquè si bé és cert que al Ple anterior després de la discussió una mica
kafkiana respecte a incloure-la o no incloure-la a l’ordre del dia, qualsevol podia veure que
aquella moció tenia un alt component d’oportunisme polític en el qual és possible que el
Partit Popular hi veiés alguna possibilitat de rèdit electoral, ara tinc la completa certesa de
que com a mínim és desafortunada i innecessària.
És desafortunada i és una mala sort per a vostè que tingui que defensar aquestes qüestions
precisament en aquest instant en el qual el projecte és més clar i més sòlid que mai,
justament un dels socis més importants, que li aporta credibilitat i estabilitat, ha confirmat la
seva entrada, per tant, no sembla a data d’avui com a mínim que el sobiranisme, que és tan
fluctuant i que no és motiu de debat en aquest moment, estigui en principi condicionat al
projecte. El que condiciona el projecte és el debat, la controvèrsia i la confusió que poden
aportar aquestes mocions i aquestes històries que vostè introdueix aquí. Per tant, tinc la
certesa que aquesta moció no prosperarà en aquest Ple i que és el millor servei que li podem
fer al projecte que és fonamental pel nostre poble.
Per tant, com ja he dit, jo crec que el Partit Popular mantenint la seva decisió per aspectes
que res tenen a veure amb la inversió ha intentat “hacer un guiño” a un sector de la societat
que està amb el tema polític del sobiranisme. Però aquí estem parlant d’inversió, aquí estem
parlant d’empresaris, jo sempre he sentit dir que el capital, i més en el món que vivim, és
global, funciona pel damunt de fronteres i sincerament crec, això s’hauria de comprovar,
però jo crec que a hores d’ara el capital va a on treu diners, on treu rentabilidad. El que sí
que espanta al capital són discussions innecessàries polítiques que és el que aporta
concretament aquesta moció. Per tant, el meu vot serà en contra de la moció.

Sr. Alcalde:
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-Gràcies Sr. Otal. Sr. Pellicé, si us plau.

Pren la paraula el Sr. Pellicé:
-Bon dia. Bé, inicialment creiem que la simplicitat i la incoherència de la moció era d’alguna
manera fruit de la urgència amb la qual es va presentar el passat mes de setembre però
veiem que no, que heu tingut un mes per millorar-la i finalment s’ha presentat el mateix
escrit. Aquesta simplicitat ens fa pensar que la moció té com a únic objectiu utilitzar un cop
més la inversió del BCN World amb finalitat política i de lluïment personal, com ja ho va
significar la moció que vau presentar demanant el canvi de nom. I nosaltres no entrarem en
aquest joc i, per tant, seré molt breu. Aquesta és una moció que no aporta cap valor ni als
promotors del BCN World ni a l’empresariat ni al municipi. Una moció que intenta ser
excloent, o hi estàs a favor de que el poble català pugui decidir el seu futur o estàs a favor
del BCN World, segons la moció semblaria que les dues coses són incompatibles. I no
entrarem a valorar les declaracions dels responsables del BCN World respecte a la línia
vermella que pugui significar la continuïtat o no de Catalunya en el sí d’Europa. Ells són els
qui han de valorar la idoneïtat i els riscos de la inversió i la veritat, i abans en feia menció el
company Pablo, que avui per avui la inversió va endavant tal com ho demostra la
incorporació del PortAventura com a nou inversor i aquests són socis que coneixen bé el
territori i el tarannà del poble català.
Des d’Unió Municipal de Catalunya defensem aquesta inversió del BCN World, volem estar al
seu costat i, per tant, el millor que podem aportar és deixar-los fer, senzillament, que vagin
avançant sense masses interferències, de fet tal i com ho demostra aquest anunci d’aquesta
nova incorporació d’inversors així ho estan fent, més enllà del soroll polític. Aquesta inversió
ens preocupa tant o més que a vostès però amb independència del nostre posicionament
respecte a la sobirania del poble català creiem que l’interès econòmic d’un municipi no pot
pretrendre acabar amb l’anel de tot un país per exercir el seu dret a decidir. Pensar que un
canvi de discurs del Govern de la Generalitat pot acabar amb la voluntat popular per exercir
aquest dret de decidir el seu futur és no entendre realment el que està passant a Catalunya.
Per tant, i com no pot ser d’altra manera, el nostre vot serà en contra. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Salvador. Sr. Zacarias.

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Bé, CiU no diu res?
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Sr. Alcalde:
-És l’ultim.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados, senyors i senyores regidores i regidors, senyores i senyors. Bé, al
passat Ple del mes de setembre Sr. Garcia ja vàrem anunciar la nostra disposició en benefici
de la llibertat d’expressió, enteníem nosaltres, disposició a votar a favor de la urgència per
tal que el Grup del Partit Popular hagués presentat la seva moció i s’hagués pogut explicar i
obrir un debat sobre el tema. Però, en tot cas, sí que és veritat, també ho recordaran, vàrem
deixar molt clar que nosaltres a la moció concreta, en els mateixos termes, hauríem votat en
contra i també vam anunciar que hi votaríem en contra si es presentava per la via ordinària
del mes d’octubre en els mateixos termes tal com finalment ha ocorregut. Nosaltres Sr.
Garcia hi votarem en contra per un doble motiu. En primer lloc, perquè entenem que com a
conseqüència de les desafortunades paraules, nosaltres ens atrevim a considerar-les així,
desafortunades paraules del Sr. Adserà, gerent de Veremonte, del passat dia 18 de setembre
a ESADE, dient que la línia vermella pels futurs inversors del BCN World és la pertinença de
Catalunya a la Unió Europea, per aquest motiu no es pot acusar al president de la
Generalitat de discurs secessionista quan la Generalitat crec que ha donat sobrades mostres
del que planteja davant del Govern estatal és el dret a decidir del seu futur que existeix al
poble català, d’acord amb la legislació internacional de les Nacions Unides sobre el dret a
l’autodeterminació, dret que aprofitem per recordar que el Partit Socialista de Catalunya
reconeix al poble de Catalunya i que vol que el pugui exercir com a subjecte polític
plenament competent en aquesta qüestió.
D’altra banda Sr. Garcia, miri, les declaracions dels representants de la Unió Europea del mes
passat relatives a que una Catalunya independent no podria estar a la Unió Europea, les
quals van generar les declaracions del Sr. Adserà, tothom sap que van ser conseqüència del
desplegament d’una extraordinària ofensiva diplomàtica del Sr. García Margallo, ministre
d’Assumptes Exteriors del Partit Popular, davant dels organismes i dels estats d’Estònia,
Letònia, etc, de la Unió Europea. Declaracions del Sr. Adserà, que d’altra banda, llegides en
el seu conjunt posen de manifest que en cap cas s’oposaven a la independència de
Catalunya i a més deien que aquest no era cap problema pels inversors sinó que alertaven
de les dificultats, d’altra banda evidents, per a tothom que es podien generar si Catalunya
com a nou estat independent no estava a la Unió Europea. Situació, per una altre costat, que
està a hores d’ara en el terreny de l’opinable perquè juristes competents ens diuen el
contrari, que l’exercici del dret a l’autodeterminació no té perquè significar la sortida de la
Unió Europea.
Nosaltres Sr. Garcia, i aquesta és la segona raó i fonamental, per la qual el nostre grup
votarà en contra de la seva moció, és perquè, a més a més, en aquests moments després de
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les Jornades Gresol del passat dia 16, com ja s’ha citat, el Sr. Adserà va deixar clar que
l’actual contenciós entre la societat catalana i el govern central del Partit Popular per a res
estava posant en dificultats el procés inversor de BCN World, per anunciar la integració de
PortAventura en el projecte de BCN World i posar data a la materialització del projecte dins
del primer semestre del 2014, amb la qual cosa la raó de ser fonamental del seu
argumentari Sr. Garcia entenem que ha quedat invalidada pels darrers esdeveniments. La
inversió es farà, es farà, insisteixo, atenent a les declaracions dels responsables i dels
promotors de BCN World. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Té la paraula el Sr. Benet Presas, en representació del Grup de CiU.

Sr. Presas:
-Gràcies, bon dia Sr. Alcalde, bon dia senyores i senyors. Bé, en nom de CiU també
manifestar que, evidentment, votarem en contra d’aquesta moció. Els arguments en bona
part ja s’han explicat. També volia manifestar que tenia l’esperança que el Grup del PP
retiraria aquesta moció un cop passades les Jornades Gresol perquè, com bé deia el Sr.
Henar, es van donar, jo crec, que totes les explicacions i tota la confiança amb l’anunci de
l’entrada, a més, d’un empresari d’aquí, del territori, que coneix perfectament la situació, la
política social del país, com és PortAventura. Aleshores jo crec que ja va quedar prou clar i
fins i tot tampoc cap por a les preguntes del sector empresarial que estava molt ben
representat de tota la demarcació de Tarragona. Jo crec que, com s’ha dit abans, que
aquestes coses a vegades com menys soroll es fa millor. Cal deixar fer el seu curs. Jo crec
que estan jugant a una cosa, estan fent un flac favor a aquesta causa, que és jugar a una
cosa que el Partit Popular hi juga moltes vegades a nivell general però que jo crec que no es
bo que es jugui a nivell local que és a transmetre por, a dir, si feu això passarà això. Jo crec
que hem d’entendre que la societat catalana és una societat adulta i és una societat que ha
perdut la por, sortosament ja la vam perdre fa anys i com deia el Sr. Pellicé això no ha de
posar en risc res. La conclusió a la qual es va arribar és de tranquilitat absoluta. Que sortiran
entrebancs en el projecte? Evidentment, com en tots els projectes hi sortiran entrebancs.
Però jo crec que si ho volen facilitar, francament, la millor manera que tindrien seria per una
banda, la de facilitar la consulta popular a Catalunya, seria un exemple del que ha fet el
Regne Unit amb Escòcia. Com deia el Sr. Henar això de sortir de la Unió Europea és una
cosa opinable, no sabem tampoc què passarà amb Escòcia, facilitar aquesta consulta i així
podrem votar els que creguem amb la independència del nostre país i qui no hi cregui, amb
tota llibertat i democràcia. I facilitar tot aquest procés d’una manera més tranquila que no
s’està fent així des del Govern Central.
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I, per acabar, hi ha una manera més concreta que seria que al Parlament de Catalunya, que
no sé quin tipus de votació hi ha, si és en comissió o en plenari, en relació a la modificació
legislativa que afecta a aquest àmbit i això d’alguna manera és posar en bona predisposició a
la iniciativa del Govern per tirar endavant aquest projecte. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Benet. Sr. Garcia si vol replicar.

Sr. Garcia:
-Sí, moltes gràcies Sr. Alcalde. Bé, totes les allusions que s’han anat fent les aniré
contestant un per un als representants que han fet les seves manifestacions. En primer lloc,
Sr. Otal ens congratula que estigui d’acord amb tota la moció i bé, ens preocupa que no sigui
coherent i després hi voti en contra, però bé, en fi, cadascú sap el que ha de fer. Vostè
manifesta que nosaltres hem introduït aquí un debat, jo no he introduït cap debat, nosaltres
l’únic que fem és agafar el testimoni en unes declaracions que fan els tres inversors inicials
que hi ha pel macroprojecte BCN World, que ho han dit de manera molt clara, han dit que
els hi preocupa molt seriosament la situació actual que s’està vivint i que si, torno a repetir,
que si Catalunya deixa de formar part de la Unió Europea, ells no estan disposats a fer
aquesta inversió, sobretot per una qüestió essencial, per manca de seguretat jurídica, això és
evident, és normal. Però li torno a repetir, nosaltres no introduïm cap tipus de debat, ni a
Salou ni en aquest plenari, el debat està al carrer i no ens podem abstreure de la realitat que
estem vivint actualment, aquest debat està al carrer, s’està vivint i el que fem és agafar el
testimoni d’aquestes declaracions que han fet tres inversors de BCN World i portar aquesta
qüestió a aquest plenari perquè cada grup es posicioni, ni més ni menys.
I li torno a repetir, vostè diu que el capital va allà on hi ha negoci, o no sé com ho ha
manifestat, a veure, el capital va a on hi ha seguretat jurídica, sobretot on hi ha seguretat
jurídica i la situació actual que estem vivint no dóna gens ni mica de seguretat jurídica dels
inversors, això és evident, i per això fa aquestes manifestacions, ho podem veure com
vulguem, però aquesta és la realitat, els inversors el que volen, quan fan inversions, i més
una inversió multimilionària com de la que estem parlant és que hi hagi seguretat jurídica,
perquè s’estan jugant els seus diners Sr. Otal, això és així.
Respecte a les manifestacions que fa el Sr. Pellicé, vostè parla de simplicitat i incoherència
de la nostra moció, no és ni simple ni incoherent, diem el que hem de dir i amb tota la
coherència del món, Sr. Pellicé, és que no cal donar-li més voltes, és que estem dient el que
hi ha, i el que hi ha és que hi ha un projecte molt important pel municipi de Salou, i que hi
ha unes manifestacions per part de tres inversors d’aquest macroprojecte, i no torno a
repertir-ho, perquè si no sembla reiteratiu però no és ni simple ni incoherent.
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Vostè diu que si presentem aquesta moció per lluïment personal, miri aquí no estem per lluirnos personalment, aquí estem per defensar els interessos de Salou, el Grup Popular està per
això, d’altres no ho sé, li puc assegurar que per lluïment personal no. I els interessos de
Salou, en aquest cas, entenem que es defensen d’aquesta manera, fent-li saber al Govern de
la Generalitat que pel camí pel qual anem, flaco favor nos hacemos, a nosaltres mateixos, al
poble de Catalunya però sobretot a Salou, perquè jo aquí estic defensant els interessos de
Salou. I el que han dit els inversors és que si Catalunya surt de la Unió Europea, aquest
macroprojecte, no que no es farà, però sí almenys que ells, els tres que van manifestar això,
que ells no posarien aquí diners, llavors no diguem que estem aquí per lluir-nos
personalment, perquè pel que estem és per defensar els interessos de Salou.
Diu que si aquesta és una moció excloent, d’aquí s’exclou qui vulgui, qui vulgui votar-la a
favor, la vota a favor, qui vol estar a fora, està a fora, vostè ja ha decidit, el seu grup ja ha
decidit, però no digui que és una moció que és excloent, perquè entenem que per a res és
una moció excloent. I torno a repetir, vostè ha fet una manifestació que realment sí que em
preocupa, em preocupa i molt perquè ha vingut a dir que el dret a decidir està per damunt
dels interessos del municipi, i si vostè fa aquesta manifestació, no ho ha dit taxativament així
però és el que es pot concloure d’aquesta manifestació que ha fet, és a dir, ha dit que el que
no podem anteposar és el dret a decidir a d’altres qüestions, doncs miri, perdoni, jo sí que
puc anteposar altres qüestions al dret a decidir, ho tinc claríssim, Sr. Pellicé.
Sr. Zacarías, ha fet referència a les desafortunades paraules del Sr. Adserà, jo no sé si són
afortunades o desafortunades, Sr. Henar, això és una valoració personal que jo respecto,
però, evidentment no són una invenció per part nostre, ell les ha dit i les va manifestar i a
més hi ha hagut molta repercurssió mediàtica. Ha fet referència també al tema del dret a
decidir, que en el Tractat de les Nacions Unides hi és un dret, pel qual el poble de Catalunya
té el dret, no confonguem a la gent, el que diu la declaració de les Nacions Unides fa
referència als territoris que hagin sigut colonitzats, no confonguem al personal, tot s’ha de
dir, tot s’ha de dir. I després fa referència a que el ministre Margallo, des del Ministeri l’únic
que ha fet ha sigut una sèrie de maniobres, per intentar oposar-se a aquest dret a decidir, a
aquesta independència de Catalunya. Miri, no parlem del Sr. Margallo, aquí al final del que
estem parlant és de quin posicionament tindria la Comissió Europea, si Catalunya, fos
declarada o es declarés finalment independent. I li puc dir que en aquest cas la Comissió
Europea lleva advirtiendo desde el año 2004, Sr. Henar, desde el año 2004, que una región
de cualquier país de la Unión Europea que se independice estará fuera de manera inmediata
de la Unión, no se le aplicarán los tratados y además será muy difícil que vuelva a formar
parte de la misma. Por ese motivo es totalmente lógico que a los inversores les inquiete la
situación actual.
Pero es que la Comisión ha reiterado en numerosas ocasiones, al menos en nueve ocasiones,
Sr. Henar, que Cataluña quedará fuera de las fronteras de la UE si decide tomar el camino
de la independencia y además, les ha advertido que España tiene "derecho de veto" para
que vuelvan a ingresar en el club europeo y eso no se lo está inventando nadie, eso se lo ha
dicho la UE al pueblo catalán.
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Desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa del año 2004, Sr. Henar, la Comisión se ha
pronunciado en numerosas ocasiones sobre esta materia. La primera fue, le reitero, para
desmentir su afirmación respecto a lo que ha dicho que está haciendo el ministro Margallo,
la primera fue el 12 de febrero de ese mismo año y la pregunta la hizo la eurodiputada
galesa (Reino Unido) del Partido Laborista. La cuestión era si una nueva región
independiente surgida de un Estado miembro debería abandonar la UE y presentar a
continuación su candidatura con vistas a la reintegración.
Pues bien, la respuesta de la Comisión, presidida en aquel momento por Romano Prodi, se
produjo el 1 de marzo del año 2004 y fue clara y taxativa, dijo Prodi: "Cuando una parte del
territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, por ejemplo, porque se
convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a este Estado".
Añadía además que "una nueva región independiente, por el hecho de su independencia, se
convertirá en un tercer Estado con relación a la Unión y, desde el día de su independencia,
los tratados ya no serán de aplicación en su territorio".
En aquel momento, Prodi señalaba que según el artículo 49 del Tratado de la UE, y
recordemos que esos artículos no se han modificado, Sr. Henar, cualquier Estado europeo
que respete los principios establecidos en el apartado uno del artículo 6 del Tratado de la UE
podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión. Sin embargo, dejaba claro que una
solicitud de este tipo requiere primero "unanimidad" del Consejo Europeo, y después la
negociación de un acuerdo entre el Estado solicitante y los Estados miembros sobre las
condiciones de la admisión y las adaptaciones que esta admisión supone de los tratados. Por
lo tanto, "el acuerdo está sujeto a la ratificación por parte de todos los Estados miembros y
del Estado solicitante", recalcaba hace ya diez años el presidente de la Comisión Europea, no
el Sr. Margallo, hace ya diez años y el presidente de la UE.
A partir de esa respuesta se han sucedido otras muchas respuestas, y eso sí, es cierto que,
la mayor parte a partir del año 2012, y todas en el mismo sentido, pero no por el Sr.
Margallo sino por la propia UE.
El 17 de septiembre del pasado año, unos días después de la celebración de la Diada de
Cataluña, varios eurodiputados españoles plantearon al actual presidente de la Comisión,
que en aquel momento era José Manuel Durao Barroso, sobre posibles secesiones en el seno
de la UE. Fueron los eurodiputados, en concreto, Izaskun Bilbao, Ramón Tremosa, Salvador
Sedó y Raul Romeva. Barroso explicó que un proceso de adhesión debe ajustarse
plenamente a las normas y procedimientos que están previstos en los tratados de la Unión
Europea.
Pocos días después, el 4 de octubre de 2012, la Comisaria de Justicia y Derechos
Fundamentales, la Sra. Viviane Reding, explicaba en una carta al Secretario de Estado para
la Unión Europea, el Sr. Íñigo Méndez de Vigo, que coincidía "plenamente" con sus tesis
sobre una hipotética secesión unilateral de Cataluña, "lo que implicaría una exclusión
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inmediata de la UE y obligaría al hipotético nuevo Estado a empezar un proceso de adhesión,
en el que España tendría derecho de veto". Barroso volvió a pronunciarse posteriormente de
nuevo el 17 de noviembre de 2012, durante la cumbre iberoamericana que se celebró en
Cádiz y dejó claro que la posición del Ejecutivo comunitario, ante la eventual secesión de un
territorio de uno de los Estados miembros no ha cambiado desde el año 2004, es decir, Sr.
Henar, es que desde el 2004, la UE se está pronunciando en el mismo sentido, no es desde
que está el Sr. Margallo, y sigue siendo que la región escindida quedaría automáticamente
fuera de la UE.
Reitero "la situación jurídica no ha cambiado desde el año 2004, ya que el Tratado de Lisboa
no ha introducido ningún cambio a este respecto", y así recalcó el Sr. Barroso. El presidente
del Parlamento Europeo, Martin Schulz, señaló en julio de este año, Sr. Henar, que: "a
preguntas fáciles, respuestas fáciles" y añadió que se trata de un problema interno de
España que debe resolverse en el seno de la Constitución española y no a través de los
tratados europeos y todos sabemos lo que dice la Constitución Española a ese respecto, Sr.
Henar.
Más recientemente, un exdirigente del partido al que usted representa, el Sr. Joaquín
Almunia, vicepresidente de la Comisión, aseguró el pasado 16 de septiembre, que una
Cataluña independiente se encontraría fuera de la UE y decía textualmente: "Si hay una
decisión de segregación de una parte del territorio de un Estado miembro, esa parte
segregada no es parte de la UE". El mismo día, la portavoz de la Comisión Europea, la Sra.
Pia Ahrenkilde, se pronunciaba en ese mismo sentido, en el mismo sentido que el Sr. Joaquín
Almunia.
I al día siguiente, el 17 de este mes, el portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, dijo
en Cataluña Radio que "la UE es de momento una unión de Estados, por lo tanto, si usted se
va de un Estado automáticamente se va de la UE".
Sr. Henar podría seguir relatando, relatando, relatando, pero lo cierto, lo cierto, es que no es
el Sr. Margallo, es que es la Unión Europea la que se pronuncia al respecto, y es que los
tratados, el articulado de los tratados dicen lo que dicen, no se los está inventando nadie, ni
el gobierno ni el Partido Popular, ni el ministro de turno, Sr. Henar, es una realidad. Nadie ha
dicho aquí, que los inversores se hayan pronunciado respecto si a ellos les importa o no les
importa que Cataluña forme parte de España, porque si dijese eso estaría faltando a la
verdad, es que no han dicho eso los inversores, pero los inversores sí que han mostrado la
preocupación de que Cataluña deje de formar parte de la Unión Europea, y esa es una
realidad objetiva, eso es una realidad objetiva, por lo tanto, yo creo que hay que decir las
cosas como hay que decirlas.
Y por último, respecto a las manifestaciones que se han hecho por el Sr. Benet, en
representación de Convergència i Unió, respecto a que tenía la esperanza de que el Grupo
Popular retirase la moción, nosotros también teníamos la esperanza de retirarla, sí Sr. Benet,
teníem aquesta esperança per què no? Però clar és que entenem que la situació tampoc ha
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canviat, el fet de que l’altre dia, a les Jornades Gresol, se’ns donés la grata notícia, perquè
és una molt grata notícia que un potent inversor també formi part d’aquest macroprojecte
això no significa que la resta d’inversors hagin canviat d’opinió, ells van dir el que van dir i
almenys que jo sàpiga, si no és així m’haurieu de corregir, però que jo sàpiga, els inversors
no han canviat d’opinió respecte a la situació o respecte a la preocupació que ells tenen de
si Catalunya deixa de formar part de la Unió Europea, i estic convençut que aquest nou
inversor, que també entra a formar part de Barcelona World, també té aquesta preocupació,
perquè és normal pel que li comentava abans, perquè el que vol un inversor és seguretat
jurídica sobretot, Sr. Benet.
El Partit Popular no pretén transmetre por a ningú, vostè manifesta que el Partit Popular fa
un discurs d’intentar introduir aquest discurs de la por a la societat, no es tracta d’això, aquí
no estem parlant d’això, estem parlant d’una altra qüestió, una altra qüestió de BCN World i
és la qüestió dels inversors i manifesta que el millor que podrien fer, referint-se al govern del
Partit Popular, és facilitar el procés per una consulta, Sr. Benet, li torno a repetir el que li he
dit abans al Sr. Henar, vostè sap tan bé com jo, el que diu la Constitució Espanyola al
respecte. Llavors si volem modificar la Constitució, hi ha uns tràmits legals per fer-ho, però
no pretenem canviar les regles del joc al mig del partit, la Constitució diu el que diu, i no és
qüestió de facilitar o deixar de facilitar, és qüestió de respectar les lleis que tenim. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció? Sí, Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Per allusions, molt breu, un parell de comentaris. La realitat, bé, s’ha posat de manifest, és
que la reflexió, com molt bé ha dit, una reflexió, una opinió, no tinc criteris per saber si el Sr.
Adserà va estar afortunat o desafortunat, ha donat pas al que mai hauria de ser que és una
soflama antisobiranista, que no té res a veure amb el que és el capital, la inversió i els
projectes i això és la realitat, perquè el 80% del temps que ha consumit vostè ha estat una
soflama en plena regla antisobiranista i això és justament el que al capital no li va bé ni dóna
seguretat. I després hem coincidit tots els grups polítics en què aquesta moció, i ho he
anotat aquí perquè s’ha anomenat textualment, oportunista, invàlida i innecessària i
incoherent. I, a més a més, tercer factor, insisteixo, si hi ha unes jornades d’empresaris de la
província de Tarragona i més si ve el president de la Generalitat, que ve un ministre
d’Economia de l’Estat i confirmen com un element importantíssim l’entrada del soci que
donarà més estabilitat i major credibilitat i rigor a la inversió és una contradicció amb la
preocupació que mostra la moció que no pretén més que el que al final s’ha demostrat, la
soflama antisobiranista i això és el que preocupa i això és el debat i això és el que apareixerà
demà als mitjans de comunicació i si no ja veurem què surt d’això, si surt el tema de la
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inversió o la soflama antisobiranista i la por innecessària que generarà i aquesta és la realitat
i això és el que es pretenia i això ho hem manifestat tots els grups.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Salvador.

Sr. Pellicé:
-Sí, dues coses. Una, Mario de veritat que em costa creure després de sentir-te que aquesta
moció no busqués una finalitat de lluïment personal, em costa, perquè Déu n’hi do.
Per un altre costat, això ho fas moltes vegades, canvies una mica al final el que estem dient i
canvies el sentit, mira’t el que hem dit, t’ho tornes a mirar i entendràs el sentit amb el qual
parlàvem. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies. A veure, en primer lloc, no van parlar els inversors Sr. Garcia, va parlar el Sr.
Adserà a ESADE, evidentment que és el promotor però no els inversors i va deixar molt clar i
torno a repetir que no li preocupaven als inversors la independència, els hi preocupava un
altre tema com ens preocupa a tots, ni més ni menys, a tots, als independentistes i als qui
no ho són, a tots ens preocupa. Però això no pot obviar de cap de les maneres una cosa que
vostè al llarg de tot el seu discurs ha obviat, com és la realitat social, l’anel real del poble de
Catalunya cap a cotes de major autogovern, cap a cotes de major llibertat, i això és així, li
agradi o no. Vostè no pot comparar els 30.000 senyors de la plaça de Catalunya que va
convocar el seu partit amb el 1.500.000 que van anar a la Via Catalana, és incomparable,
l’anel del poble de Catalunya avui està en un altre lloc totalment diferent a on està vostè
com a representant del Partit Popular.
Vostè portava una intervenció preparada i lamento que li hagi donat peu jo a fer aquesta
intervenció perquè ha vingut aquí para “hablar de su libro”, ha venido a “hablar de su libro”
y ya ha hablado de su libro, hauria aprofitat possiblement la meva intervenció o la d’un altre,
pero usted ha hablado de su libro y su libro, insisto, habla siempre de lo mismo, de l’oposició
frontal a una realitat social que es nega a veure quin és el sentiment del poble de Catalunya
i no només del govern o del que pensi el president de la Generalitat. Dit això, jo en cap cas
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he parlat doncs d’una altra qüestió que el fet que el Sr. García-Margallo ha fet, perquè està
dins també de les seves funcions, una ofensiva que ha tingut uns resultats i el que deia
Estònia i Letònia fa dos mesos després no ho diu, i el que diu determinat president d’Àustria
després no ho diu i canvia perquè políticament doncs l’Estat espanyol té molt de poder. Però
escolti, ningú ha vist encara quin serà el procés, perquè en el que tothom està d’acord
excepte vostès i algun altre partit doncs és en negar el dret a decidir i el neguen perquè en
el fons vostès no reconeixen a Catalunya com a poble i aquí vaig a les paraules que ha citat
vostè de les Nacions Unides, miri, la Carta de les Nacions Unides reconeix el dret a
l’autodeterminació dels pobles, no senyor, no s’equivoqui, llegeixi-la bé, amb deteniment,
amb profunditat, no només parla dels pobles colonials, dels pobles, de tots els pobles i això
és una evidència. Llavors vostès no reconeguin a Catalunya com a poble i, per tant, el
conseqüent dret a l’autodeterminació, cosa absolutament discutible. Per tant, escolti, miri,
des del punt de vista de Catalunya com a poble, el poble de Catalunya té el dret a
l’autodeterminació i l’ha d’exercir i l’exercirà, s’hi oposin vostès o no, perquè el poble en
moviment és imparable.
I bé, per acabar dir-li que el Sr. Almúnia no és del PSC i jo sí que sóc del PSC i no sóc del
PSOE.

Sr. Garcia:
-Té raó Sr. Henar, té raó. Rectifico. Simplement per allusions a les manifestacions que ha
fet el Sr. Henar. A veure, amb aquesta moció el que no pretenem és parlar aquí ni del
sentiment del poble de Catalunya ni del número de manifestants que hi va haver a la Via
Catalana ni a la Plaça de Catalunya perquè això precisament el que fa és traslladar un debat
a la societat i això veritablement sí que ens preocupa a nosaltres Sr. Henar, ens preocupa i
molt. Però aquest no és l’objectiu d’aquesta moció, l’objectiu d’aquesta moció no és parlar
d’aquesta qüestió perquè entenem que aquesta qüestió no s’ha de tractar en aquest plenari
perquè tampoc és competent per decidir res, és una qüestió que han de parlar al Parlament
de Catalunya i que han de parlar al Congrés dels Diputats. No obstant, evidentment, ja sap
quin és el meu posicionament però jo no alimentaré aquesta qüestió en aquest plenari del
municipi de Salou, la moció té un objectiu clar que és posicionar-se respecte a uns interessos
que en aquest moment ens preocupen i molt a Salou, ens preocupen i molt a Salou perquè
estem parlant d’un projecte molt important que pot donar molts llocs de treball i que pot
dinamitzar molt el nostre municipi i tot el nostre territori.
Però és que la realitat social que estem vivint i ara li parlo de qüestions empresarials és la
què és i els últims dies hem escoltat com hi ha moltes empreses i molts empresaris catalans i
que estan instaurats en la nostra comunitat autònoma que ja s’han pronunciat, tenim per
exemple aquest titular de “La Expansión”, “fuga empresarial si Cataluña se independiza”, i
això no ho dic jo i tenim declaracions que diuen que “en ese caso tenemos un plan B que
implica el traslado de la sede social a Madrid” i tenim declaracions del Sr. Lara, president del
Grup Planeta, que diu “si Cataluña fuera un estado independiente el Grupo Planeta se
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tendría que ir a Zaragoza, a Madrid o a Cuenca”. Tenim declaracions del Sr. Bonet, de
Freixenet, que diu “Cataluña es parte esencial de España y continuará siéndolo en un
futuro”, etc, etc. És a dir, aquesta és la realitat social empresarial que estem vivint
actualment Sr. Henar, podem dir el que vulguem però això és el que ens preocupa a
nosaltres, això realment. Gràcies.

Sr. Henar:
-Si em permet Sr. Granados?

Sr. Alcalde:
-Sí, sí. Després també m’ha demanat la paraula el Sr. Benet Presas que no ha pogut
intervenir.

Sr. Henar:
-Simplement que, miri, alguna seguretat jurídica ha de tenir, i això ja s’ha dit i haurem de
tornar a repetir, l’empresa promotora de BCN World, el Sr. Adserà, en representació del Sr.
Bañuelos i això està molt clar, quan ja han fet l’afirmació, el dia 16 en les Jornades Gresol,
que aquesta inversió s’incrementa i venen més empreses i això tira endavant. Per tant,
escolti, jo li he dit abans, ha venido a hablar de su libro, vostè no ha venido aquí a hablar de
la inversión de BCN World a Salou, ha venido a hablar contra el independentismo. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Sr. Benet.

Sr. Presas:
-Sí, molt breument perquè ja s’ha recollit aquí, però en relació amb el que deia el Sr. Henar
això més que parlar del seu llibre és parlar amb l’ànim d’encontrar les posicions sobiranistes
que hi pugui haver. Miri, jo li poso molt fàcil, li he dit abans, facin la consulta, facin fàcil la
transició, sigui el que sigui, i veuran com no hi ha cap inseguretat jurídica i, en tot cas, si
l’estat ho fa fàcil serà molt fàcil tot, és senzill, fer-ho fàcil. I aturar-ho és que no es pot
aturar, com deia el Sr. Henar, no es pot aturar l’anel d’un poble, que no es pot quantificar
evidentment, però després d’això, després de les discussions i de tots els elements que s’han
posat damunt de la taula ara jo no entraré a debatre si hi hagut un augment d’empreses que
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han vingut en aquest darrer any, jo crec que el problema és de confiança, és veure que BCN
World continua endavant, que el procés sobiranista continua el seu camí endavant.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Benet. Alguna intervenció més? Jo simplement, si em permeten, portem molt de
temps parlant aquest tema, jo em pensava que era una moció en la qual s’havia de debatre
si les declaracions del president relacionades amb el tema del sobiranisme posaven en perill
la inversió però veig que aquí s’ha fet un debat molt profund en molts temes i tots al voltant
del sobiranisme i del que és el dret a decidir. Jo només vull dir una qüestió, la reflexió
afirmació, escolteu-me estem davant d’un projecte, un projecte que no és polític, és un
projecte privat i empresarial on els empresaris, els seus diners els inverteixen, els posen en
risc però de ben segur que saben que poden tenir una rentabilitat que era el que deia el Sr.
Otal. De tal manera que tots hem tingut la gran ocasió de poder escoltar a les Jornades
Gresol com aquest projecte no queda paralitzat, no està en perill sinó que és al revés, és a
dir, que va a més, tots vam escoltar i vam sentir com un nou inversor, un inversor d’aquí a
Salou, que és Veremonte, resulta que els seus diners els presta per aquest projecte, a pesar
de les declaracions fetes fa un mes i pico. Per tant, jo crec que cada grup ha exercit el seu
dret a la llibertat d’expressió, com no podia ser d’una altra manera, evidentment que sí i és
així, però escolteu fem tots plegats una reflexió profunda per tal d’evitar debats polítics que
van més enllà i no per defensar el projecte de BCN World que aquí hi coincidim tots. Per
tant, limitem aquestes qüestions, remem tots en la mateixa direcció, estiguem ben tranquils
que el projecte va “viento en popa y a toda vela”, com es diu, i per tant, evitem certes coses
que poden ser evitables. Moltes gràcies.

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

301.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS A LES PLANTES DE TRACTAMENT
CORRESPONENTS, LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL I LA NETEJA
VIÀRIA PÚBLICA I DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE SALOU CONSISTENT EN:
AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA AMB AIGUA DURANT L'ESTIU 2013
FETS
1. El 26 d’octubre de 2004, l’Ajuntament de Salou formalitza amb l’empresa URBASER, SA el
contracte per a la gestió dels serveis públics de recollida i transport de residus a les
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plantes de tractament, la gestió de la deixalleria i la neteja viària pública i de les platges
del municipi, per un període de 8 anys, a comptar de l’1 d’abril de 2005.
2. El 10 de juny de 2013, el contractista pressuposta en 22.782,75 €, IVA inclòs, l’increment
de personal i maquinària específica per la neteja viària amb aigua durant el període
comprès entre el 18 de juny fins el 31 d’agost de 2013 proposat pel departament de
Medi Ambient.
3. El 21 de juny de 2013, el responsable municipal de Medi Ambient emet informe sobre el
pressupost presentat, on manifesta la seva discrepància amb el cost de l’ampliació que
redueix a 20.758,70 €, IVA inclòs.
La diferència obeeix a la posició del tècnic contraria a liquidar a favor d’URBASER SA
l’import corresponent al 7% del preu en concepte de revisió municipal voluntària,
compensació aprovada per acord plenari de 16 de desembre de 2009 (acord núm. 304,
punt 5 part dispositiva), per compensar al contractista per les majores despeses del
personal al seu servei derivades del nou conveni col.lectiu d’empresa.
4. En la mateixa data, Intervenció General compabilitza el corresponent document
d’autorització i disposició de crèdit (AD) per import de 20.758,70 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 03 162 22715 (núm. d’operació 220130011594).
5. El 12 de juliol de 2013, el regidor delegat de Serveis Interns, Contractació i Patrimoni
incoa expedient contradictori per aprovar la modificació proposada (decret núm.
3761/2013) i atorga al contractista tràmit de vista i audiència en l’expedient 4528/2013.
6. El 25 de juliol de 2013, URBASER SA rep la notificació del decret esmentat.
7. La cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà informa que no consta en el Registre General de
l’Ajuntament que URBASER SA, durant el termini de 10 dies hàbils atorgats, hagi
presentat cap escrit d’al.legacions o altra documentació o justificació que hagués
considerat oportuna.
8. L’1 d’octubre de 2013, el cap del Servei de Suport Intern emet informe jurídic sobre la
modificació de la concessió, que compte amb el vistiplau del secretari general.
9. El 9 d’octubre de 2013, l’interventor de fons fiscalitza l’expedient i certifica que hi ha
crèdit adequat i suficient per atendre la despesa derivada de l’ampliació del servei de
neteja viària.

FONAMENTS DE DRET
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1. D’acord amb els articles 101 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i 114 del
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, per tal que es pugui modificar un
contracte és requereix acreditar que es tracta de fer front a necessitats noves o causes
imprevistes i sempre per raons d’interès públic.
En informe del responsable municipal de Medi Ambient de 8 de juliol de 2011, es
valorava el bon resultat de les intervencions especialitzades amb hidroneteja en
temporada estival, introduïdes en el contracte des de l’any 2009. Aquestes apreciacions
continuen sent vàlides pel que respecte a la present modificació.
2. La clàusula I.27 del Plec de clàusules administratives particulars i d’explotació (PCAPE) de
la concessió disposa, en relació a les modificacions del contracte, que:

3. El procediment per aprovar la present modificació serà el definit en l’article 102 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, garantint sempre la prèvia audiència del
contractista, amb el desenvolupament previst a la clàusula I.27 del PCAPE.
4. En relació a la determinació del preu de l’ampliació, i una vegada transcorregut el tràmit
d’audiència atorgat al contractista, el cap del Servei de Suport intern formula les
conclussions següents:
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5. El concessionari està obligat a complir tota mena de modificacions en el servei que li
ordeni introduir l’Ajuntament pel bon fi i en interès públic (clàusula I.32,1,17a del
PCAPE).
En contrapartida, l’empresari té dret a obtenir una compensació econòmica per tal que es
mantingui l’equilibri econòmic de la concessió, com a conseqüència de les modificacions
ordenades que impliquin un augment de les prestacions a executar i el consegüent
increment de les despeses (clàusula I.32, 2, 3er del PCAPE).
6. La modificació del contracte s’ha de formalitzar-se en document administratiu com un
annex al contracte principal (article 101.2 del TRLCAP).
7. La competència per a l’aprovació d’aquesta modificació correspon al Ple de la Corporació
en tracta-se de l’òrgan que va adjudicar la concessió.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar la modificació de la concessió de serveis públics formalitzada el 26 d’octubre de
2004 amb URBASER SA, consistent en l’increment de personal i maquinària específica per
la neteja viària amb aigua durant el període comprès entre el 18 de juny fins el 31
d’agost de 2013, en els termes i condicions establerts en el pressupost de 10 de juny de
2013.
2. Fixar el preu de la modificació aprovada en 20.758,70 €, IVA inclòs.
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3. Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.758,70 €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03 162 22715 (núm. d’operació 220130011594,
de 21 de juny).
4. Formalitzar aquesta modificació de la concessió en addenda al contracte inicial.
5. Comunicar als òrgans externs competents, als efectes estadístics i de fiscalització, la
informació relativa a la modificació del contracte aprovada en aquest acord.
6. Notificar aquest acord a URBASER, SA, amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat als STM d’Enginyeria i a la Intervenció General.
Contra el present l’acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Hi ha alguna intervenció? Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Miri, en aquest punt el nostre grup votarà a favor perquè es tracta
d’una ampliació dels serveis de neteja viària amb aigua durant els mesos d’estiu, mesos que
ja han passat, per una altra banda, i servei que ja s’ha fet.
Però abans de procedir a la votació volem fer un parell de precisions. La primera és relativa
al fet que quan es porta al Ple d’octubre l’ampliació d’aquest servei, el servei s’ha fet efectiu
entre el 18 de juny i el 31 d’agost del 2013, i per tant, alguna cosa no ha degut funcionar
amb la deguda diligència en el procés. Ja sé que se’ns dirà que això ha estat com a
conseqüència de la negociació amb l’empresa perquè no hi havia acord sobre els preus a
aplicar i que això ens ha significat un estalvi de 2.000 €. Ara bé, negociar un servei i arribar
a un acord dos mesos després d’acabar el termini d’aplicació de la modificació, atorgar al
contractista tràmit d’audiència en data 25 de juliol i emetre informe jurídic sobre la
modificació l’1 d’octubre no és precisament un model d’eficiència de gestió i, per tant, estem
aprovant una cosa sobre la qual no podem incidir ja en la qualitat de la seva execució
perquè ja s’ha fet.
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En segon lloc volem manifestar un cop més que des del nostre punt de vista els
pressupostos haurien de reflectir la realitat de les feines a portar a terme pels
concessionaris. Una feina com aquesta, que any rere any s’ha de fer, ha de constar en la
previsió inicial del plec de condicions i no l’hauríem de discutir ni negociar cada any.
Tot i així, insisteixo, repeteixo, per tractar-se d’una feina que considerem important per
mantenir el nostre municipi en les més bones condicions durant la temporada turística, el
nostre grup hi votarà a favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció Sr. Garcia?

Sr. Garcia:
-Sí senyor alcalde. Sr. Henar li he de donar la raó. Començo per la segona part del que vostè
ha manifestat. Com som tots conscients que als darrers anys el que s’ha fet ha sigut ampliar
durant el període estival aquesta neteja pel nostre municipi, perquè és necessari, en això
suposo que tots hi coincidim, i com som conscients l’equip de govern que d’aquesta situació
d’any rere any haver d’anar fent aquest tipus d’ampliació i això s’havia de canviar, aprofitem
ara que s’està preparant el plec de condicions de la nova concessió per introduïr aquesta
qüestió ja dins del propi plec, és a dir, ja no haurem de fer aquestes modificacions
anualment sinó que el contractista, l’adjudicatari ja sabrà que durant el període estival queda
ampliat aquest servei.
I respecte a la primera qüestió que vostè manifestava doncs, a veure, en part ja ha donat
vostè la resposta, és així Sr. Henar, el que va passar és que des de l’àrea competent de Medi
Ambient es va emetre un escrit dient que s’havia de procedir a aquesta ampliació i des
d’aquest escrit la pròpia empresa adjudicatària fa una proposta de preu i aquesta proposta
de preu, com a conseqüència de discrepàncies que hi ha s’ha d’obrir un expedient
contradictori, s’ha de donar tràmit a l’empresa adjudicatària i aquesta finalment no fa cap
tipus d’allegació i segueix el seu tràmit. Llavors sí que és cert, i de fet ho comentava
aquests dies amb el regidor competent, ara ja no farà falta perquè com li dic per les
properes ampliacions ja estaran dintre del propi plec de clàusules, del plec de condicions
però que hauríem d’haver tingut en compte que per fer aquest tràmit i davant la possibilitat
que s’hagi d’iniciar un expedient contradictori doncs possiblement haver-ho iniciat abans.

Sr. Henar:
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-Si em permet, només una qüestió en relació a això. No estic dient, si no ja ho hauria dit, no
estic responsabilitzant a la seva àrea de Serveis Interns i Contractació, estic fent una reflexió
genèrica en relació a l’ajuntament i ja que vostè dóna dades de l’inici, aquest és un servei
que s’ha d’executar entre el 18 de juny i el 31 d’agost i el primer informe de Medi Ambient, i
amb això no responsabilitzo a ningú, és un toc d’atenció, és de data 21 de juny, tres dies
després de tenir que iniciar aquest procediment. Home, no és un model d’eficiència, per tant
és un toc d’atenció a tots, als polítics, als tècnics, als responsables de les diferents àrees i
aquesta és la qüestió que en aquest cas nosaltres volíem destacar tot insistint que nosaltres
hi votarem a favor. I, evidentment, agraeixo el plantejament de dir que s’inclourà en el
procés de negociació perquè em sembla que és el més natural i lògic. Gràcies.

302.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DEL PROJECTE D'OBRES PER A
L'EXECUCIÓ DELS CANALS DE SORTIDA D'AIGÜES A LA PLATJA DE PONENT

FETS

1. El mes de gener de 2013, els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura redacten el
projecte d’obres d’execució dels canals de sortida d’aigües pluvials a la platja de Ponent,
per un pressupost d’execució per contracte de 39.657,74 € i amb una durada prevista de
7 setmanes.
2. En la memòria del projecte s’indica la necessitat de promoure l’autorització del Servei de
Costes de la Generalitat de Catalunya, atès que els terrenys on es volen executar les
obres es troben dins de la zona de domini marítimo-terrestre.
3. El cap de la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària certifica que l’indicat projecte
no està previst en el pressupost vigent i que el seu import no supera el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost municipal.
4. Aquesta obra està finançada pel Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de
Tarragona, anualitat 2013.

FONAMENTS DE DRET
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1. L’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), regula el procediment al
qual s’ha d’ajustar l’aprovació dels projectes d’obres:
a) Redacció del projecte a càrrec del personal tècnic de la mateixa corporació o
bé
d'altres facultatius.
b) Acord d'aprovació inicial del projecte.
c) Informació pública del projecte per un període de trenta dies com a mínim, durant
el
qual es poden formular reclamacions i allegacions.
d) Aprovació definitiva del projecte per l'òrgan corresponent de l'ens local.

2. Els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), completen la regulació del TRLMRLC i
afegeixen el següent:
37.2. La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant els
quals es pot examinar i formular-hi les allegacions pertinents. Simultàniament, s'ha de
sotmetre a informe o autorització d'altres administracions, només quan així ho exigeixi
la legislació sectorial, segons el tipus d'obra de què es tracti, i s'ha de notificar
individualment a les persones directament afectades que figurin en la relació a què es
refereix l'article 31 d'aquest Reglament.
38.1 l'aprovació dels projectes d'obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels
ens locals, segons la distribució de competències en matèria de contractació que
estableix l'article 264 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat que
l'execució d'aquests comporti l'expropiació forçosa; en aquest cas han de ser aprovats
pel ple de la corporació.

3. L’article 121.1 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) disposa que:
(…) L’aprovació del projecte correspon a l’òrgan de contractació llevat que aquesta
competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica.

Els punts 1 i 2 de la Disposició Addicional Segona - Normes específiques de contractació
a les entitats locals - regulen les competències dels òrgans de govern municipals (alcalde
i ple) en matèria de contractació en funció de l’import i durada del contracte.
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4. L’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i
l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya estableixen que es competència del ple
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan encara no estiguin previstos als
pressupostos, és a dir, quan es tracti d’obres de nova planificació.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries d’execució dels canals de sortida
d’aigües pluvials a la platja de Ponent, per un pressupost d’execució per contracte de
39.657,74 € i un termini previst de realització de 7 setmanes.
2. Exposar l’esmentat projecte d’obres a informació pública per un termini de 30 dies, tot
procedint a la publicació del corresponent edicte al BOP, així com inserir-lo al tauler
d’anuncis de la Corporació.
3. Sollicitar al Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya autorització per tal
d’executar les esmentades obres, atès que els terrenys on es volen executar les mateixes
es troben dins de la zona de domini marítimo-terrestre.
4. Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, com a part interessada en el
procediment.

303.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PROJECTE D'OBRES DE RENOVACIÓ DEL
SUBSTRAT DE PLANTACIÓ DELS PARTERRES DE FLOR DE TEMPORADA EN ELS
ESPAIS VERDS PÚBLICS DE SALOU
FETS

1. L’any 2011, l’Ajuntament va encarregar a l’enginyer agrònom J. M. R. i S. la redacció del
projecte d’obres de renovació del substracte de plantació dels parterres de flor de
temporada en els espais verds públics de Salou, mitjançant contracte menor de serveis
d’import inferior a 1.500 euros.
2. El mes de gener de 2012, l’enginyer agrònom J. M. R. i S. redacta el projecte d’obres
encarregat, per un pressupost d’execució per contracte de 28.048,24 € i un termini
previst de realització d’1 mes.
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3. El cap de la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària certifica que l’indicat projecte
no està previst en el pressupost vigent i que el seu import no supera el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost municipal.
4. Aquesta obra està finançada pel Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de
Tarragona, anualitat 2013.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), regula el procediment al
qual s’ha d’ajustar l’aprovació dels projectes d’obres:
a) Redacció del projecte a càrrec del personal tècnic de la mateixa corporació o bé
d'altres facultatius.
b) Acord d'aprovació inicial del projecte.
c) Informació pública del projecte per un període de trenta dies com a mínim, durant el
qual es poden formular reclamacions i allegacions.
d) Aprovació definitiva del projecte per l'òrgan corresponent de l'ens local.

2. Els articles 36, 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), completen la regulació del
TRLMRLC i afegeixen el següent:
36.1 Quan els projectes d'obres no hagin estat elaborats pels serveis tècnics del mateix
ens local o d'una altra administració, aquells els han d'examinar i emetre un informe
sobre el compliment de la normativa i les prescripcions que regulin la matèria.
36.3. En qualsevol cas, l'informe ha de ser previ a la tramitació del projecte.
37. 2 La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant els quals
es pot examinar i formular-hi les allegacions pertinents. Simultàniament, s'ha de
sotmetre a informe o autorització d'altres administracions, només quan així ho exigeixi
la legislació sectorial, segons el tipus d'obra de què es tracti, i s'ha de notificar
individualment a les persones directament afectades que figurin en la relació a què es
refereix l'article 31 d'aquest Reglament.
38.1 L'aprovació dels projectes d'obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels
ens locals, segons la distribució de competències en matèria de contractació que
estableix l'article 264 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat que
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l'execució d'aquests comporti l'expropiació forçosa; en aquest cas han de ser aprovats
pel ple de la corporació.

3. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP):
Article 121.1:



(…) L’aprovació del projecte correspon a l’òrgan de contractació llevat que aquesta
competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica.


Article 125:

Abans de l’aprovació del projecte, quan la quantia del contracte d’obres sigui igual o
superior a 350.000 euros, els òrgans de contractació han de sollicitar un informe a les
corresponents oficines o unitats de supervisió dels projectes […]. En els projectes de
quantia inferior a l’assenyalada, l’informe té caràcter facultatiu, llevat que es tracti
d’obres que afectin l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra, cas en què l’informe
de supervisió és igualment preceptiu.



Els punts 1 i 2 de la Disposició Addicional Segona - Normes específiques de
contractació a les entitats locals - regulen les competències dels òrgans de govern
municipals (alcalde i ple) en matèria de contractació en funció de l’import i durada
del contracte.

4. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques: articles 135 i següents.
5. L’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i
l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya estableixen que es competència del ple
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan encara no estiguin previstos als
pressupostos, és a dir, quan es tracti d’obres de nova planificació.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

1. Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries de renovació del substracte de plantació
dels parterres de flor de temporada en els espais verds públics de Salou, per un
pressupost d’execució per contracte de 28.048,24 € i un termini previst de realització d’1
mes.
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2. Exposar l’esmentat projecte d’obres a informació pública per un termini de 30 dies, tot
procedint a la publicació del corresponent edicte al BOP, així com inserir-lo al tauler
d’anuncis de la Corporació.
3. Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, com a part interessada en el
procediment.

304.- APROVAR, SI S'ESCAU, DECLARAR LA LESIVITAT DE LA CONTRACTACIÓ DE
LA MERCANTIL R. M. MANAGEMENT BUREAU, S. L. PER A L'ELABORACIÓ D'UN
INFORME SOBRE "ESTUDI D'APROXIMACIÓ AL CONCEPTE DE COMERÇ DE COSTA
A L'ECONOMIA CATALANA", PER UN IMPORT DE 8.260 €, IVA INCLÒS

Identificació de l’expedient
Declaració de lesivitat de la contractació de la mercantil R.M. Management Bureau, S.L.
per a la elaboració d’un informe sobre “Estudi d’aproximació al concepte de comerç de costa
a l’economia catalana”, per un import de 8.260 €, IVA inclòs.
Exp. Núm: 8714/2011
Tràmit: Resolució de l’expedient.

Fets
1. Vist els antecedents que figuren a l’expedient, amb núm. 8714/2011, instruït per a la
declaració de nullitat de ple dret de la factura presentada per EMB Management Bureau,
S.L pel servei relacionat a l’expedient i les obligacions econòmiques que dimanen del
mateix.
2. La Junta de Govern Local de data 20 de març de 2011 acorda iniciar l’expedient per a la
declaració de nullitat de ple dret de les factures de serveis i subministraments
relacionades a l’expedient i de les obligacions econòmiques que dimanen de les
mateixes, a tenor del que disposa l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú i,
atorgant audiència a l’interessat.
3. L’ esmentat acord va ser notificat a l’interessat en data 2 d’abril de 2012.
4. Transcorregut el termini d’audiència atorgat a l’efecte a l’interessar no hi presentà
allegacions.
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5. La Junta de Govern Local, en el decurs de la sessió de data 12 de juny de 2012, va
formular la proposta de resolució per a declarar la nullitat de ple dret de la factura 3, de
data 26 d’abril de 2011, estesa per “Management Bureau, S.L”, pel servei relacionat a
l’expedient i de les obligacions econòmiques derivades d’aquesta factura, sobre la base
de les causes de nullitat previstes en els apartats e) i f) de l’article 62.1 de la Llei
30/1992. En el mateix acord s’acordà suspendre el termini per a resoldre l’expedient fins
que la Comissió Jurídica Assessora no n’emetés el Dictamen preceptiu.
6. La Comissió Jurídica Assessora, reunida en data 29 de novembre de 2012, va aprovar el
Dictamen 388/2012, segons el qual s’informa desfavorablement sobre la revisió de
nullitat de ple dret del contracte menor de serveis realitzat, per no concórrer cap de les
causes previstes a l’article 62 de la LRJPAC, si bé mostra la vehiculació de la depuració
legal pretesa a través de la tècnica jurídica prevista a l’article 103 de la citada llei, a més
de l’adopció d’aquelles mesures que la Corporació consideri oportunes per a evitar
l’enriquiment injust.
7. Per acord de Ple de 27 de març de 2013 es procedeix a declarar la caducitat de
l’expedient 8714/2011 per haver transcorregut el termini de tres mesos previst a l’article
102 de la LRJPAC.
8. Vist l’informe dels serveis jurídics de 27 de maig de 2013.
9. El dia 31 de maig de 2013 es dicta decret d’inici de l’expedient de declaració de lesivitat
de la contractació de la mercantil esmentada.
10. El dia 5 de setembre de 2013 s’emet informe per la Intervenció General en relació a si els
treballs efectuats i el preu que se’n demana són conformes als preus de mercat per a
aquest tipus de tasques desenvolupades i entregades a l’Ajuntament per tal de valorar o
no la procedència de l’aplicació del principi de l’enriquiment injust, que, conclou,
literalment, el següent (s’adjunta també com a annex d’aquesta resolució en virtut de
l’article 85.9 de la LRJPAC):
“CONCLUSIÓ
1.- Malgrat la petició de l’informe es circumscriu al segon estudi de 2011, donat el més que
probable fraccionament irregular del contracte i la temàtica tant relacionada entre els dos estudis,
tècnicament i a efectes econòmics, es tracten conjuntament els dos estudis de 2010 (5.900 €) i el
de 2011 (8.220€); entenent que els 5.990 euros pagats per el primer estudi quan es desconeixia
la existència de l’altre, són un pagament a compte de l’estudi conjunt, o dividit en dos.
2.- Donada la nullitat de ple dret de la contractació de l’estudi, no procedeix l’abonament de la
factura per un servei rebut, sinó el trobament de una indemnització corresponent al cost del
servei que ha tingut la empresa subministradora, de tal manera que aquesta no resulti
perjudicada ni l’Ajuntament enriquit injustament a causa de no pagar la factura presentada.
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3.- El cost de l’estudi global és inferior a l’import pagat a compte, segons la primera valoració
objectiva. Existeix na segona valoració orientada a no demanar un reintegrament a la empresa.
En la meva opinió, aquesta segona valoració es podria acceptar per tal de no haver de continuar
amb l’expedient de lesivitat; però altres postures també serien defensables jurídicament.
4.- En cas que la empresa allegui l’enriquiment injust de l’Ajuntament per la disposició de l’estudi,
cal dir que aquest és molt reduït, donat el caire genèric i la manca absoluta de referències a la
Escola de Comerç de Costa. Igual que he comentat en la conclusió anterior, suggeriria no entrar
en el tema per tancar l’expedient de lesivitat; però altres postures també serien defensables
jurídicament”.

Fonaments de dret
1. Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Article 63: Són anullables els actes de
l’Administració que incorren en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic, fins i tot la
desviació de poder.
2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya. Article 173: els ens locals poden revisar els
seus actes administratius d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, essent també
d’aplicació la LRJPAC en matèria d’invalidesa dels actes administratius.
3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la qual s’aproven les bases del règim local. Article 4.1.g) i
53: els ens locals disposen de potestat de revisió dels seus actes i acords.
4. Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Article 63 “Si el vicio consistiera en

incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el
órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado”. El
superior jeràrquic és, d’acord amb l’article 50.1.b) de la LRBRL, l’Alcalde.
5. Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Article 103: procediment de per a la
declaració de lesivitat d’actes anullables. Les administracions públiques poden declarar
lesius per a l’interès públic els actes favorables per als interessats que siguin anullables
a fi de procedir a la seva ulterior impugnació davant l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu. La declaració de lesivitat no es pot adoptar una vegada transcorreguts
quatre anys des que s’hagi dictat l’acte administratiu i exigeix audiència prèvia de tots els
que constin com a interessats, Transcorregut el termini de sis mesos des de la iniciació
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del procediment sense que s’hagi declarat la lesivitat, es produeix la seva caducitat de
l’expedient.
6. Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Article 78 i ss.: Els actes d’instrucció
necessaris per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut
de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, els ha de dur a terme d’ofici l’òrgan que
tramiti el procediment, sens perjudici del dret de les persones interessades a proposar
aquelles actuacions que requereixin la seva intervenció o constitueixin tràmits establerts
legalment o reglamentàriament. Article 84: Instruïts els procediments, i immediatament
abans de redactar la proposta de resolució, s’han de donar a conèixer a les persones
interessades o, si s’escau, als seus representants. Les persones interessades, en un
termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, poden allegar i presentar els
documents i justificacions que estimin pertinents. Si abans del venciment del termini les
persones interessades manifesten la seva intenció de no efectuar allegacions ni aportar
nous documents o justificacions, cal donar per realitzat el tràmit.
7. Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la qual s’aproven les bases del règim local. Article 21.1.l):
correspon a l’alcalde la iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat. Llei
30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Article 103.5 i 22.2.k) de la LRBRL: La
declaració de lesivitat, l’adopta el Ple de la corporació.
8. Principi d’enriquiment injust: la Corporació Municipal ha sollicitat de determinats
empresaris la prestació d’uns serveis que, tal i com manifesta la comissió jurídica
assessora, on no s’han observat les formalitats exigides per la normativa d’aplicació. En
aquest supòsits, tal i com ha vingut indicant la Jurisprudència de forma reiterada,
l’important inicialment no és determinar si el contracte s’ha celebrat o no, en la deguda
forma, sinó decidir si els serveis s’han executat o no en benefici de la pròpia
administració i sí, en conseqüència, s’ha produït un enriquiment injust per part d’aquesta.
En aquest cas, els empresaris han acreditat, i així consta en l’expedient, l’execució dels
treballs encomanats i la seva presentació mitjançant registre general del mateixos, en
compliment del contracte, i han presentat l’oportuna factura, degudament
complimentades, davant la Corporació deutora.
D’acord amb la jurisprudència consolidada el principi de prohibició de l’enriquiment injust
per part de l’Administració s’ha convertit en un principi general del dret, que pel present
cas ens és d’aplicació, i segons el qual els contractistes no han de patir les conseqüències
de les irregularitats o incompliments imputables a l’Ajuntament, els actes del qual
gaudeixen de la presumpció de legalitat i sota la confiança legítima amb què actua
l’administrat (SSTS de 21/9/2000, 22/05 i 21/09/2000, 30/09/1999 i 15/06/1999) i STSJ
de Madrid 16/09/2004).
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La doctrina de l’enriquiment injust prohibeix que cap persona es beneficiï injustament i
sense causa a càrrec d’un altra, requerint per a què existeixi aquesta figura un
enriquiment patrimonial, que sigui injust, que manqui de justificació i que produeixi
l’empobriment d’altre. I aquest empobriment no significa una minva patrimonial,
solsament l’absència d’un ingrés patrimonial que tindria que produir-se de no existir
l’enriquiment (SSTS 1/06/2005 i de 7 i 15/06/2004).
En definitiva sempre que el contractista hagi efectuat de bona fe a petició de
l’administració un servei, aquesta haurà d’abonar-li el preu, amb independència de què
s’hagin observat totes les formalitats legals, amb fonament en el principi de confiança
legítima i en el de l’enriquiment injust, que impedeix que qualsevol ens o persona, en el
dret privat o administratiu, s’enriqueixi sense causa a conseqüència d’altres.
A títol d’exemple citem la sentència del Tribunal Suprem de 26 de març de 1999, obliga a
pagar la prestació efectuada en virtut d’un contracte verbal:
“La forma por muy importante que sea, no constituye en sí misma un fin, sino que es un
instrumento de control de la actividad administrativa establecido en previsión de que sean
satisfechas las exigencias concretas de los objetivos que dicha actividad persigue en
realización de los intereses colectivos que le están encomendados a la Administración
actuante, y por ello, la consecuencia anulativa que por regla general puede derivarse del
incumplimiento de las formalidades impuestas a la contratación administrativa debe evitarse
en aquellos supuestos en que la infracción formal es meramente rituaria por aparecer
acreditada en el expediente administrativo que la específica finalidad de la forma ha sido
realmente satisfecha. Al cumplimiento de las obligaciones contraídas no cabe oponer defectos
formales exclusivamente imputables a la Administración (nadie puede obtener beneficio de su
propia torpeza)”.

9. En relació a l’informe de la Comissió Jurídica Assessora cal posar de manifest que és, tal i
com manifesta la doctrina, un informe “obstatiu” i que la jurisprudència del Tribunal
Suprem ha qualificat de “semivinculant” (STS 12 de maig de 1990).
10. L’informe de la Intervenció General de 5 de setembre de 2013 s’incorpora i es té per
reproduït d’acord amb l’article 89.5 de la LRJPAC.
11. L’expedient s’inicia per decret d’alcaldia el dia 31 de maig de 2013. D’acord amb l’article
103.3 de la LRJPAC el termini màxim per a resoldre el procediment es de 6 mesos, i
l’òrgan competent és el ple, segons apartat 5 del mateix acord. Del que es pot concloure
que l’expedient no ha caducat.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
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1. Resoldre l’expedient administratiu per a la declaració de lesivitat de la contractació
efectuada d’acord amb l’article 103 de la LRJPAC, de conformitat amb l’article 21.1.l de la
LRBRL.
2. No convalidar la contractació menor duta a terme amb R.M. Management Bureau, S.L.
per a la elaboració d’un informe sobre “Estudi d’aproximació al concepte de comerç de
costa a l’economia catalana”, per un import de 8.260 €, IVA inclòs, de conformitat amb
l’article 63 de la LRJPAC i la Disposició Addicional Segona del TRLCSP.
3. No reconèixer cap tipus d’enriquiment injust a favor de l’Ajuntament, d’acord amb
l’informe de la Intervenció General de 5 de setembre de 2013.
4. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal per tal realitzi les accions contables i
administratives que corresponguin en relació a la facturació duta a terme per la
mercantil.
5. Ordenar als serveis jurídics que iniciïn l’expedient corresponent per a la ulterior
impugnació davant de la jurisdicció contenciós administrativa d’aquesta declaració de
lesivitat d’acord amb l’apartat primer de l’article 103 de la citada LRJPAC.
6. Notificar el present acord a les parts interessades als efectes oportuns.

Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Annex. Informe Interventor
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305.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DE LA RLLT DE
2013
ANTECEDENTS
1.

Per acord plenari de data 19 de desembre de 2012, s’aprova la vigent relació de llocs
de treball de l’Ajuntament de Salou per a l’any 2013.

2.

En data 29 d’agost de 2013 es celebra una reunió amb els representants sindicals de
la Corporació, en la qual s’expliquen els canvis que afecten a la Relació de Llocs de
Treball per a l’any 2013 i se’ls hi concedeix un termini de 14 dies naturals, per tal que
puguin estudiar la documentació i presentar en el seu cas les allegacions al respecte.

3.

Per dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, de
data 3 de setembre de 2013, on el Regidor delegat de Serveis Interns, Contractació i
Patrimoni, Sr. Mario Garcia Vidal, exposa els canvis i modificacions que afecten a la
relació de llocs de lreball de l’Ajuntament de Salou per l’any 2013, consistents en la
conversió de llocs de treball temporals d’ensenyament, serveis socials i esports en
fixes, als efectes de regularitzar la situació d’aquests llocs de treball i contractar
interinament els seus ocupants i amb la creació d’aquells llocs de treball necessaris que
actualment no figuren a la relació de llocs de treball, però que les seves funcions estan
desenvolupades mitjançant personal amb contracte de treball de duració determinada
per obra o servei des de fa un temps ja, i a tals efectes concedeix un termini de 9 dies
naturals als membres de la Comissió Informativa de Serveis interns i Promoció
Econòmica, per tal que puguin estudiar la documentació i presentar en el seu cas les
allegacions al respecte.

4.

El 12 de setembre de 2013, té entrada al Registre General de la Corporació (RE
número 9.695) escrit dels membres de la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament de Salou d’allegacions a la proposta inicial de modificació de la RLLT.

5.

En data 17 de setembre de 2013 es celebra una reunió amb els representants sindicals
de la Corporació, en la qual aquests exposen les seves allegacions presentades per
escrit i les parts, després d’una negociació, acorden emplaçar per una propera reunió
on la Corporació contestarà per escrit aquestes allegacions.

6.

Per dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, de
data 17 de setembre de 2013, es dóna compte de les allegacions presentades per la
Junta de Personal i del Comitè d’empresa i s’acorda proposar a l’Alcaldia l’ordenació al
Servei de RRHH, Organització i Qualitat, de la documentació necessària per l’expedient
de la segona modificació de la RLLT, així com la incorporació de la documentació
obrant fins al moment i l’emissió del preceptiu informe jurídic i informe d’intervenció.
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7.

Per escrit del Regidor de Serveis Interns, Sr. Mario Garcia Vidal, es contesten les
allegacions presentades per la Junta de personal i Comitè d’empresa sobre la segona
modificació de la RLLT.

8.

En data 24 de setembre de 2013 es celebra una reunió amb els representants sindicals
de la Corporació, en la qual es contesten les allegacions presentades per aquests en
llur escrit de data 12 de setembre de 2013 i es realitza un debat sobre el seu
contingut, emplaçant-ne a les parts en una darrera reunió el proper dia 7 d’octubre de
2013.

9.

Per decret d’alcaldia 4800/2013, de data 26 de setembre de 2013, es resol, entre
d’altres, ordenar al Servei de RRHH, que confeccioni la modificació de la relació de llocs
de treball, amb les fitxes descriptives de cada lloc que es modifiqui i amb la
concordança que correspongui amb la plantilla de personal, tot iniciant el preceptiu
expedient administratiu.

10.

En data 7 d’octubre de 2013 es celebra una reunió amb els representants sindicals en
la qual es fa entrega de la documentació pertinent i s’obre un debat sobre la situació
del personal laboral afectat.

11.

En data 11 d’octubre de 2013, el Cap del Servei de RRHH, Organització i Qualitat, emet
informe jurídic relatiu a la segona modificació de la vigent RLLT per a l’any 2013.

FONAMENTACIÓ JURÍDICA
1.

L’article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix els principis
generals de les administracions públiques en el sentit que les administracions públiques
serveixen amb objectivitat els interessos generals i actuen d’acord amb els principis
d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, estant sotmeses
plenament a la Constitució, a la Llei i al Dret. Així mateix, l’article 5 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (ROF), estableix que les entitats
locals serveixen amb objectivitat els interessos públics que li són encomanats i actuen
d’acord amb els principis d’eficàcia, descentralització, desconcentració i coordinació,
estant sotmeses plenament a la Llei i al Dret.

2.

L’article 8.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya; article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i Article 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals (ROF) ens indica les potestats dels ens locals i atorguen als ens locals territorials,
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en l'àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la legislació de règim
local, entre d’altres, la potestat reglamentària i la d’autoorganització
3.

Considerant que dins el marc d’aquesta potestat organitzativa que té la Corporació, es
pot efectuar una planificació dels seus recursos humans als efectes de la consecució de
la eficàcia en la prestació dels serveis i de l’eficiència en l’optimització dels recursos
econòmics disponibles mitjançant, entre d’altres mesures, la dimensió adequada dels
efectius, la seva millor distribució, formació, promoció i mobilitat.

4.

Considerant que en el marc d’aquesta potestat d’autoorganització i embolcallat en una
activitat planificadora, s’han d’analitzar les disponibilitats i necessitats de personal, els
sistemes d’organització de treball, així com les estructures organitzatives, elements tots
ells, que tenen el seu reflex normatiu en l’instrument d’ordenació dels llocs de treball
de referència en la nostra Corporació com és la RLLT i la plantilla de personal.

5.

Considerant el què disposa l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local (LBRL, en endavant) que diu que: “Corresponde a cada

Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que
deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal
laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad,
economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la
economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con
carácter general.“, evoca una sèrie de principis normatius de preceptiva atenció alhora
de tractar els recursos humans de l’Ajuntament i plasmar-los en els instruments
d’ordenació de personal, com són la plantilla i la relació de llocs de treball.
6.

Considerant que la plantilla de personal que fa referència l’article 90.1 de la LBRL, és
un reflex de la relació de llocs de treball com instrument organitzatiu i d’ordenació de
personal de caràcter general i, que per tant, la predicació dels principis que conformen
a la plantilla també es dilueix en l’essència que ha de seguir l’elaboració i modificació
de la relació de llocs de treball (Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i
Lleó, 347/08).

7.

Considerant doncs que, tan la plantilla com la relació de llocs de treball, han de
respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d’acord amb
l’ordenació general de l’economia. El principi de racionalitat significa que ha de
tenir els atributs d’ésser racional en el sentit de pertànyer a la raó o està dotada de raó
el seu contingut en l’accepció de dotar a l’instrument d’ordenació de la justícia i equitat
suficient per a dur a terme els objectius i fins que es pretén aconseguir per part de
l’organització.

8.

Després cal que respongui al principi d’economia i que estigui d’acord amb
l’ordenació general de l’economia la qual cosa significa que, l’instrument d’ordenació de
personal no es pot aprovar al marge de la realitat socioeconòmica del municipi o de la
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regió on estigui ubicat l’Ajuntament i menys encara sense tenir en compte criteris
econòmics de la pròpia institució doncs; l’Ajuntament no deix d’ésser un agent més de
la realitat socioeconòmica del municipi, si no el més important, per tant la política que
realitzarien els seus recursos humans pot tenir transcendència a l’economia contextual
d’una forma clara.
9.

A més a més, també darrerament cal tenir en compte el principi d’eficiència, és a
dir, la capacitat de disposar de quelcom o d’algun per tal d’aconseguir un efecte
determinat. Així la dimensió, l’estructura, l’organització que es troben dins de la
plantilla i la relació de llocs de treball han d’ésser prou eficients per tal d’aconseguir els
objectius pretesos en la prestació de serveis públics municipals.

10.

Considerant que les mesures que es poden adoptar en el marc d’una modificació de la
RLLT es centren en un canvi en les estructures organitzatives, en la creació o supressió
de llocs de treball i en la variació en el contingut de la fitxa descriptiva del lloc de
treball.

11.

Considerant que l’objecte de la present modificació de la RLLT és el de regularitzar
certs llocs de treball de l’estructura organitzativa de l’àrea de serveis a la persona i
acció social, en el sentit de transformar aquests llocs de treball de durada determinada
en fixos. Per tant, l’abast de la present modificació consisteix en canviar la RLLT i la
plantilla de personal i mutant els llocs de treball de caràcter temporal a fixos en els
instruments de racionalització de referència comportant això en quan a la RLLT el canvi
en el dibuix de l’estructura organitzativa, en la fitxa descriptiva del lloc de treball i en la
pròpia relació de llocs de treball; tanmateix aquests canvis també s’han de reflectir a la
plantilla de personal i consistiran en la supressió d’aquests llocs com a laborals de
duració determinada i la inclusió com a personal laboral fix.

12.

Considerant que un cop determinada la necessitat i conveniència de realitzar una
modificació de la RLLT, com una de les mesures necessàries per tal de dur a terme tot
un seguit de canvis en els recursos humans de l’Ajuntament, als efectes de la
racionalització i eficiència administrativa, cal observar que s’han de seguir i complir tot
un tràmit preceptiu:


Informe justificat de la proposta de modificació i del seu contingut.



Constitució d’una taula de negociació per tal de seguir el què disposa l’article
37.2 de la llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el qual
estableix negociar aquells canvis organitzatius que tinguin repercussió en les
condicions de treball dels/de les empleats/ades públics/ques.



Dictamen de Comissió informativa de Suport Intern i Promoció Econòmica, al ser
aquest preceptiu, ja que la modificació d’aquest instrument d’ordenació és
competència del Ple de la Corporació.
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Acord del Ple de la Corporació.

Considerant que els ocupants d’aquests llocs de treball tenen actualment un vincle
contractual amb l’Ajuntament de Salou, mitjançant uns contractes laborals d’obra o
servei determinat, regulat a l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors, els quals serien
objecte d’una nova contractació mitjançant un contracte d’interinatge, per tal de cobrir
lloc de treball vacant, també regulat al mateix article 15.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA per, unanimitat, el següent:

Primer.- Aprovació inicial de la segona modificació de la vigent relació de llocs de treball,
aprovada per acord de Ple de la Corporació, en sessió ordinària, de data 19 de desembre de
2012, juntament amb la modificació de la plantilla de personal i les fitxes descriptives de
cada lloc de treball afectat, essent aquests canvis i modificacions, de les àrees d’Acció Social
i Serveis a la Persona, els que a continuació es relacionen:
a) Conversió de llocs de treball temporals en fixes, i que a continuació es detallen, als
efectes de regularitzar la situació d’aquests llocs de treball i contractar interinament
els seus ocupants:
ÀREA IMMIGRACIÓ, DONA I ACCIÓ SOCIAL
-

Codi lloc 47002 – Monitor/a Acció Social

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

Departament de Joventut i Infància:
-

Codi lloc 45002 – Monitor/a Joventut i Infància

Departament d’Ensenyament:
-

Codi lloc 48400 – Director/a Unitat d’Escolarització Compartida

-

Codi lloc 48401 – Professor/a Unitat d’Escolarització Compartida

-

Codi lloc 48500 – Director/a Adults

-

Codi lloc 48501 – Professor/a Adults
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-

Codi lloc 48600 – Professor/a Expressió Oral

-

Codi lloc 48700 – Professor/a Arts Plàstiques

b) Pel que fa al departament d’Esports, incrementar el número de places de 4 a 7 en el
lloc de treball amb codi 41109 (monitor/a especialista esports), i eliminar 5 places del
lloc de treball amb codi 41008 (monitor/a especialista esports), tot adscrivint de
forma interina aquests 5 monitors temporals als llocs de treball vacants al codi
41109.
c) Pel que fa la unitat de l’Escola de Música del departament d’Ensenyament, modificar
el tipus de contracte actual per contractes de treball de durada determinada
d’interinitat, als professors de música, senyors E. T. F., J. C. J. L. i B. M. T., amb codi
lloc 48202.
Segon.- Traslladar aquest acord al Servei de RRHH, Organització i Qualitat per al seu
coneixement, informar a les seccions sindicals i publicar-ho als mitjans oficials.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Sí, gràcies. Bé, aquesta modificació de la RLLT per primer cop té per objectiu convertir llocs
de treball temporals d’ensenyament, serveis socials i esports en fixes per tal de regularitzar
la situació de les persones que els ocupen i poder contractar interinament els seus ocupants,
així com crear llocs de treball que actualment no existeixen però que les seves funcions
estan desenvolupades per personal contractat per obra o servei des de fa temps, per tant,
estem en una RLLT on no s’ha respectat, diguéssim, el procediment per tal de contractar,
pels motius que siguin. I, per tant, en la mesura que aquestes modificacions acaben amb la
precarietat laboral d’empleats d’aquest ajuntament nosaltres hi votarem a favor, ja ho
avanço. Si bé, aquest vot positiu no treu que aprofitem el benentès per recordar la nostra
oposició, des de fa anys, a que es contracti personal al marge de la RLLT o que es doni
caràcter temporal a funcions i tasques permanents com en diferents moments s’ha fet per
part de l’ajuntament. Per nosaltres, com és ben conegut, els temes relacionats amb la
definició de la RLLT i l’accés als esmentats llocs de treballs van vinculats a l’eficàcia i
l’eficiència organitzativa i tècnica del Consistori i és, per tant, un aspecte que transcendeix
l’àmbit partidista i esdevé una qüestió de ciutat en la qual tots els grups polítics hi hem
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d’estar implicats. És per això que sempre hem insistit en el fet que tot allò relacionat amb
aquests temes, llocs de treball, accés, provisió, confecció d’organigrames, etc, es parli i
acordi en el marc d’una comissió mixta tècnico-política amb representació de tots els grups
polítics del consistori, tant del govern com de l’oposició, tal i com es va fer en la primera
definició de la RLLT d’aquest consistori que malauradament en els darrers anys no s’ha
practicat. És per això que aprofitem en aquests moments per insistir un cop més que els
temes relacionats amb la RLLT s’acordin en un marc d’aquestes característiques com el que,
d’altra banda, el Sr. Mario Garcia, al qual agraim la seva iniciativa, es va comprometre a
crear en la darrera reunió de la Comissió de Serveis Interns i Promoció Econòmica per la
valoració dels llocs de treball de l’ajuntament en collaboració amb la Diputació. Per tant, en
resum, votarem a favor per tots aquests motius, però insistim en què en el futur es puguin
tractar sempre aquests temes en el context d’una Comissió Tècnico-Política prèviament.
Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias.

306.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PROTECCIÓ
CIVIL DE L'AJUNTAMENT DE SALOU
Fets
1.- En data 12/07/2013 des del Departament de Protecció Civil es va elabora informe sobre
la Creació de la Comissió de Protecció Civil Municipal (Expedient Aupac 4724/2013 i
Document CIVXI007).
2.-En data23 de setembre de 2013, el regidor delegat de Seguretat Ciutadana, Protecció
Civil i Mobilitat, emet proposta de Resolució per a la creació de la Comissió de Protecció Civil
de l’Ajuntament de Salou.
3.-El Decret 82/2010, en el seus articles 10 i 12, fixa els continguts i mesures del per què
els ajuntaments estan obligats a crear una Comissió Municipal Protecció Civil i quines son les
seves funcions i atribucions.
4.-Per tal motiu i perquè el municipi disposa d’activitats que requereixen l’homologació del
seu Pla d’autoprotecció, es vol crear la Comissió Municipal de Protecció Civil a l’Ajuntament
de Salou.
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Fonaments de dret

1.- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya: Article 51. Les comissions
locals de protecció civil.
“1. Els municipis amb més de cinquanta mil habitants, els municipis que, sense arribar a
aquesta població, tenen en llur terme empreses, entitats, centres o installacions obligats a
adoptar plans d'autoprotecció segons el que estableix l'article 7, i els municipis de caràcter
especial tipificats en l'article 17.2 han de crear una comissió municipal de protecció civil. En
els altres municipis, la creació d'aquesta comissió és facultativa i correspon de decidir, si
escau, al ple de l'ajuntament.

2. La Comissió Municipal de Protecció Civil està integrada per l'alcalde o alcaldessa, que la
presideix, i per representants de l'ajuntament i altres administracions que disposen de serveis
afectes als plans municipals, per representants de les entitats collaboradores en funcions de
protecció civil i de la associació de voluntaris i voluntàries, si n'hi ha pels directors o directores
dels plans d'autoprotecció de les empreses i dels centres del municipi que siguin convocats
així com el personal tècnic que es consideri necessari.
3. La Comissió Municipal de Protecció Civil té caràcter consultiu, deliberant i coordinador, i
exerceix les funcions que li assignen les lleis, reglaments i ordenances municipals.”

2.- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya: Article 47.2.b). És
competència del Ple de la Corporació la creació de la comissió de protecció civil.
3.- Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. Article 10:
Comissions municipals de protecció civil.
En aplicació de l’article 51 de la Llei de protecció civil de Catalunya, els municipis amb més de
50.000 habitants, i els municipis que, sense arribar a aquesta població, tenen en llur terme
municipal empreses, entitats, centres o installacions obligats a adoptar plans d’autoprotecció,
i els municipis de caràcter especial tipificats a l’article 17.2 de la Llei, han de crear una
comissió municipal de protecció civil.
En la resta de municipis, la creació d’aquesta comissió és facultativa. Les comissions
municipals de protecció civil tenen com a funció principal, en l’àmbit d’aquest Decret:
homologar els plans d’autoprotecció de les empreses, establiments, centres, dependències,
installacions o activitats d’interès per a la
protecció civil local.
Per procedir al tràmit d’homologació, cal l’informe tècnic preceptiu de l’ajuntament on s’ubica
l’activitat. Aquest informe pot ser realitzat directament per personal tècnic amb acreditació.
Aquest personal pot ser del mateix ajuntament, del consell comarcal o d’altres ens de caràcter
supramunicipal recollits en el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
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aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, o d’entitats avaluadores externes expertes
degudament acreditades, d’acord amb el que disposa l’article 18.

4.- Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. Article 12. Als
ajuntaments els corresponen les següents funcions:
“a) Elaborar l’informe tècnic previ preceptiu per a l’homologació dels plans d’autoprotecció de
les installacions, centres, establiments o dependències d’interès per a la protecció civil local.
b) Exigir, sobre la base de l’informe esmentat a l’apartat a) d’aquest article, a les persones
titulars de les activitats, establiments o centres d’interès per a la protecció civil local les
modificacions que siguin necessàries per garantir l’autoprotecció, especialment pel que fa a
l’evacuabilitat i el confinament en installacions ubicades en zones de risc d’establiments
afectats per la normativa d’accidents greus.
c) Donar resposta a la consulta feta per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, i fer les
allegacions que considerin adients, sobre els plans d’autoprotecció de les empreses,
establiments, centres, dependències, installacions o activitats d’interès per a la protecció civil
de Catalunya d’acord amb l’annex I, epígrafs A i B.
L’ajuntament pot fer les allegacions que consideri adients, directament o a través del consell
comarcal corresponent, dels ens de caràcter supramunicipal recollits al Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya o d’entitats avaluadores externes degudament
acreditades. Aquestes allegacions s’han de fer arribar a la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya, en el termini de tres mesos, a través del registre electrònic de plans
d’autoprotecció.
d) Executar un sistema de control i avaluació de la implantació dels plans d’autoprotecció
objecte d’aquest Decret que hagin estat homologats per la Comissió Municipal de Protecció
Civil.
Aquest sistema es basa en:
El deure de les persones titulars de les activitats de realitzar simulacres i de comunicar-ne
prèviament la realització, d’acord amb el que s’especifica a l’article 8.2.
El deure de la persona titular de la installació de trametre un informe d’avaluació específic
per a cada simulacre realitzat, tal com s’especifica a l’article 8.2.
El deure de la persona titular de la installació de trametre un informe de descripció de les
actuacions d’implantació i manteniment del pla realitzades en els últims quatre anys.
e) Complementàriament al sistema de control que especifica l’apartat d) d’aquest article,
l’ajuntament pot portar a terme controls periòdics de les installacions, activitats i centres
d’interès per a la protecció civil local.
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El control periòdic sobre la resta d’activitats incloses dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret
recau sobre la direcció general competent en matèria de protecció civil, però els ajuntaments
tenen potestat per sollicitar o per instar aquest control, de manera motivada.
f) Als efectes d’aquest Decret, exercir la potestat sancionadora, d’acord amb el que preveuen
el capítol VI de la Llei de protecció civil de Catalunya i el Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
g) Controlar que les persones titulars de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil
local introdueixen en el registre electrònic de plans d’autoprotecció al qual fa referència
l’epígraf h) de l’article 11 les dades especificades a l’annex IV, aplicables a la gestió de
l’emergència, i introduir les dades corresponents als plans d’autoprotecció homologats per la
Comissió Municipal de Protecció Civil.
Les funcions que preveuen els apartats a), c), d), e) i g) d’aquest epígraf poden ser dutes a
terme directament per personal tècnic amb acreditació, pertanyent al mateix ajuntament, al
consell comarcal o a altres ens de caràcter supramunicipal o amb el suport d’entitats
avaluadores externes expertes degudament acreditades, d’acord amb el que disposa aquest
Decret”.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

1. Crear la Comissió municipal de protecció civil d’acord amb el que estableix la Llei 4/1997 i
el Decret 82/2010.
2. Tot i que la comissió haurà de tenir el seu propi reglament, els criteris generals són els
següents:
2.1 La Comissió municipal de protecció civil, la presideix l’alcalde i en poden ser membres
aquells organismes i les persones que puguin tenir un paper durant l’emergència: Tècnic
municipal de protecció civil, bombers, Policia Local, Mossos d’Esquadra, responsables
sanitaris municipals, organismes i entitats d'interès en una emergència…
2.2 Es reuneix de manera periòdica (com a mínim, dues vegades l’any).
2.3 Les funcions de la comissió són:
•
•
•

Proposar l’elaboració dels Plans i dels manuals d’actuació municipal que es considerin
necessaris per al municipi.
Homologar i informar els plans d’autoprotecció segons Decret 82/2010, de 29 de juny
Informar els diferents documents del Pla de protecció civil municipal.
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Promoure i supervisar la implantació, l’actualització i la revisió dels diferents
documents dels Plans municipals.
Promoure les campanyes de formació i informació ciutadana, així com d’aquells
organismes i entitats que consideri necessaris.
Analitzar i avaluar, després d’un greu risc o sinistre, les actuacions realitzades per
veure’n l’eficàcia i detectar-ne i corregir-ne les possibles errades.
Promoure, agilitzar i vetllar totes aquelles qüestions relacionades amb protecció civil
que cregui convenient, en particular:
o
o
o
o
o
o
o

L’intercanvi d’informació entre serveis i administracions
El compliment dels acords
La realització dels estudis de risc que siguin necessaris
La realització dels projectes de prevenció, en matèria de protecció civil, que
siguin necessaris
La previsió del risc en la planificació de l’ús del sòl
La mobilitat i intercanvi de mitjans
La intervenció en les línies mestres de la rehabilitació

La Comissió municipal de protecció civil està formada per:
•
•
•
•

Responsable municipal en matèria de protecció civil, que és l’alcalde
Regidor responsable de la protecció civil municipal
Tècnic municipal de protecció civil
Vocals:
o
o
o
o
o

Responsables tècnics municipals que puguin estar implicats en una situació
d’emergència.
Responsables del grups d’actuació (intervenció, sanitat, ordre i logístic) tant
propis com aliens.
Entitats i/o empreses implicades o que siguin d’interès en una emergència
Un representant de les entitats collaboradores en funcions de protecció civil i
de l’associació de voluntaris i voluntàries si n’hi ha.
Els Directors o Directores dels plans d’autoprotecció de les empreses i els
centres del municipi que siguin convocats.

Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ
D'URBANISME DE TARRAGONA, APROVANT EL TEXT REFÓS DE LA
PUNTUAL DELS ARTICLES 354 I 40 DEL PLA D'ORDENACIÓ
MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA REGULACIÓ DELS ESTABLIMENTS
SALOU

TERRITORIAL
MODIFICACIÓ
URBANÍSTICA
HOTELERS DE

Vist el següent acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, de data 18 de
setembre de 2013:
“-1 Aprovar definitivament el Text Refós de la Modificació Puntual dels articles 354 i 40
del Pla d’ordenació urbanística municipal en relació a la regulació dels establiments
hotelers, de Salou, promogut i tramès per l’Ajuntament.
-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

500.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

501.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DE 5 D'ABRIL
DE 2013, DEL TRIBUNAL SUPREM, RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 5825/2010,
REFERENT A L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22/2010 REGULADORA DE LA TAXA PER
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA
MÒBIL
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Vista la sentència dictada per la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Suprem, dictada amb data 5 d'abril de 2013, en Recurs de Cassació núm.
5825/2010, on en els FONAMENTS DE DRET, determina:
a) Fonament jurídic Segon: Nullitat de l'Art 2.2 (Fet Imposable), respecte a l'incís final de:
"amb independència de qui sigui titular de la xarxa"; Art 3.2 (Subjecte Passiu), respecte a:
"tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s'efectuïn els
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de dret d'ús, accés o
interconnexió a les mateixes "

b) Fonament Jurídic Tercer: Atès que la declaració de nullitat de l'article 5, en declarar no
ajustat a Dret el mètode de quantificació de la taxa que regula la determinació de la quota
tributària; implicant la impossibilitat material d'exigència de la taxa que ens ocupa l'empara
de la vigent Ordenança Fiscal num 22, en no poder liquidar quota tributària alguna.
Per tot això, la sentència declara:…///…

"PRIMER.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la
representación procesal de " Telefónica Móviles, S.A “ contra la Sentencia dictada, con fecha
15 de julio de 2010, por la Sala de lo contencioso-Adminitrativo (Sección Primera) del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Cataluña en el recurso núm 161/2009, que
se casa y anula.
SEGON.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-admninistrativo interpuesto
por "Telefónica Móviles España SA" contra la Ordenanza reguladora de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio publico municipal a favor de empresas
explotadoras de servicios de telefonia movil, del Ayuntamiento de Salou, declarando en
relación con la prestación de servicios de telefónia móvil , la nulidad del último inciso (" con
independencia de quien sea el titular de aquellas") del apartado 2 del artículo 2 y del
apartado 2 del artículo 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa
regulada a las empresas o entidades que no sean tiulares de las redes a traves de las cuales
se efectuen los suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o
interconexión a las mismas y del artículo 5."
…///…
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Vist que els esmentats articles de l'ordenança municipal literalment diuen, assenyalant en
negreta els incisos declarats nuls dels articles 2, 3 i 5:
...///...

Article 2 - Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment dels usos privatius o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a
favor d’empreses o entitats que utilitzin el domini públic per tal de prestar serveis de
subministrament que resultin d’interès general o que afectin a la generalitat o una part
important del veïnat.
2.- L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del
servei del subministrament sigui necessari utilitzar antenes, installacions o xarxes que
materialment ocupi el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, amb

independència de que sigui titular d’aquelles.

3.- En particular, es comprendran entres els serveis referits en els apartats anteriors, els
subministraments de gas, electricitat, telefonia (fixa o mòbil) i altres mitjans de comunicació,
que es prestin, total o parcialment, mitjançant xarxes i antenes fixes que ocupin el domini
públic local.
4.- El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, suposa l’exclusió expressa de l’exacció
d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o
vol de les vies públiques municipals, necessaris per a la prestació dels serveis de subministrament
d’interès general.

Article 3 - Subjectes passius
1.- Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat, tals com els d’abastament de subministrament de gas, electricitat,
telefonia (fixa o mòbil) i altres anàlegs, així com també les empreses que explotin la xarxa de
comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica,
independentment dels seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouran entre les empreses explotadores d’aquests serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.

2.- Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes
passius les empreses o entitats explotadores a que es refereix l’apartat anterior,
tant si són titulars de les corresponents xarxes per mitjà de les quals s’efectua el
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subministrament com si, no sent titulars d’aquestes xarxes, ho són dels drets
d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
3.- També seran subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o
privades, que prestin serveis o explotin una xarxa de comunicació en el mercat,
conforme a allò previst als articles 6 i concordants de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, general de telecomunicacions.
4.- Les empreses titulars de les xarxes a les que no els resulti d’aplicació el previst en els
apartats anteriors, estaran subjectes a la taxa per aprofitament especial o utilització privativa
dels béns de domini públic, regulada a l’ordenança fiscal corresponent.

Article 5 – Servei de telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària
1.Per a determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que
precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa installada en aquest municipi,
s’aplicaran les següents fórmules de càlcul:
a) Base imposable
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini
públic pel servei de telefonia mòbil es calcula:
Bl = (Cmf* Nt) + (NH* Cmm)

Essent:
Cmf = consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades procedents
de telèfon mòbil. El seu import per a l’exercici 2010 és de 58,90 euros/any.
Nt = número de telèfons fixes installats al municipi en l’any 2008, que és de 12.945.
NH = 95% del número d’habitants al municipi, al 2009 es de 92.864.
Cmm = consum mitjà telefònic estimat, per telèfon mòbil, per trucades de mòbil a mòbil.
El seu import per al 2010 és de 279,10 euros/any.

b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 % a la base imposable.
QB = 1,4 % s/ BI
Quota tributària/operador = CE * QB
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Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons quota de participació/facturació en el
mercat incloent les modalitats de postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per al 2010 és de 373.531 euros/any.

c) Imputació per operador
Per al 2010 el valor de CE y la quota trimestral a satisfer per cada operador són els
següents:

Movistar
Vodafone
Orange
Yoigo
Euskatel
Resta OMV

CE
48,87%
33,10 %
16,58 %
0,71 %
0,54 %
0,20 %

Quota
45.636 euros/trim.
30.910 euros/trim.
15.483 euros/trim.
663 euros/trim.
504 euros/trim.
187 euros/trim.

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de l’import
que resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l’apartat b) d’aquest
article.
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant
l’Ajuntament, abans del 30 de gener de cada any, i en base a dades oficials que el
coeficient real de participació en l’exercici anterior al de la meritació de la taxa ha estat
inferior. En aquest supòsit, les liquidacions anuals s’ajustaran aplicant el coeficient
acreditat per l’obligat tributari.

..//..

D'altra banda pels efectes extintius del que s'ha exposat anteriorment, procedeix a:
1. - La derogació de l'art 8 de l'ordenança en determinar el Regimen de declaració i ingrés de
la taxa de telefonia mòbil.

..//..
Article 8 – Règim de declaració i d’ingrés – Servei de telefonia mòbil
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1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil hauran de presentar
l’autoliquidació i realitzar l’ingrés de la quarta part de la quota establerta en
l’article 5 d’aquesta ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.
2. La taxa es calcularà per trimestres naturals, tot i que es liquidarà per
períodes anuals vençuts.
3. En relació a les operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades
expressament a l’article 5 d’aquesta ordenança, l’Ajuntament quantificarà la
taxa en funció dels paràmetres previstos en aquest últim article i girarà les
liquidacions corresponents al període impositiu de l’anualitat vençuda, en cas
de incompliment del punt 1.
4. Les altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil no
relacionades expressament a l’article 5 d’aquesta ordenança hauran de
presentar, abans del 30 de gener de cada any, la seva declaració en base als
paràmetres previstos en aquest últim article, per tal que l’Ajuntament
quantifiqui la taxa i giri les liquidacions corresponents al període impositiu de
l’anualitat vençuda.
2.- La derogació de la Disposició addicional primera de l’ordenança que regula:
…///…
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres Cmf,
Nt, NH i Cmm si aixi procedeix.
...///...
Vist l'expedient tramitat de modificació de les ordenances fiscals 2014.- Punt B. - ACORD
D'EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA I ELS SEUS EFECTES PER L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22:
"REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL,
SUBSÒL I VOL DE LES VIES PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER EMPRESES
SUBMINISTRADORS DE SERVEIS ", als efectes de la taxa de telefonia mòvil, amb informe
favorable d'Intervenció, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i el Ple
Municipal.

Fonaments de dret
1. Article 104 de la Llei 20/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa: una vegada ferma la sentència, l'òrgan que hagi portat a terme l'activitat
objecte del recurs, la portarà al seu pur i degut compliment, comunicant així a l'òrgan judicial
corresponent. El termini per a l'execució de la sentència és de 2 mesos.

 58
132
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²282Q6V35101A3S2A079UY»
²282Q6V35101A3S2A079UY»
282Q6V35101A3S2A079U

 SECXI0Q3



04-11-13 09:52

2. Article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, en el mateix sentit, article 22.2.d) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local: l'òrgan competent per a
l'execució de la sentència és el Ple.
3. Resolució núm. 2884, de 21 de juny de 2011, de delegació de competències (Publicat al
BOPT núm. 159 de data 2011.07.12).

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER. - Executar la Sentència dictada per la Secció Segona de la Sala del ContenciósAdminitratiu del Tribunal Suprem, dictada amb data 23 de novembre de 2012, en Recurs de
Cassació núm. 5825/2010, en tots els seus termes, deixant sense efecte l'últim incís
(amb independència de qui sigui el titular d'aquelles) de l'apartat 2 de l'article 2 i
l'apartat 2 de l'article 3, així que atribueix la condició de subjecte passiu de la
taxa regulada a les empreses o entitats que no siguin tiulars de les xarxes a
través de les quals s'efectuïn els subministraments, encara que siguin titulars de
drets d'ús, accés o interconnexió a les mateixes i de l'article 5 de l'Ordenança
Fiscal núm. 37/2010 reguladora de la Taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini publico municipal a favor d'empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil.
SEGON. - Declarar inaplicable i sense efectes EN PART L'ORDENANÇA FISCAL NÚM.
22/2010 TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA
MÒBIL, pel que fa a la la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini
publico municipal a favor d' empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
per haver-se deixat sense efecte la seva " ARTICLE 5 " que fixa la " QUOTA TRIBUTÀRIA ",
donada la impossibilitat material de determinar quota tributària, a l'empara de la mateixa,
sense perjudici del que estableix el punt primer d’aquest acord.
TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província a l'efecte de donar
compliment a l'esmentada sentència.
QUART.- Notificar aquest acord al Tribunal Suprem - Sala del Contenciós AdministratiuSecció Segona i a Telefónica Móbiles Espanya, S. A.
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502.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2014. APROVACIÓ DEL CALENDARI
FISCAL PER A L'EXERCICI 2014
En compliment d’allò que disposen els articles 15,16, i 17 del Reial decret legislatiu 2/2004
pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, vistos els informes tècnics i
econòmics referenciats en l’article 25 del mateix text, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de
CIU, 4 del PP i 1 de UTPS) i 9 abstencions (5 del PSC, 2 de UMdC, 1 de UTPS i 1 de RDS), el
següent:
PRIMER.- Aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals 2014 i la modificació del
calendari fiscal 2014, que queden redactats com es transcriu a continuació.
SEGON.- Aprovar el nou redactat de l’ordenança fiscal 22 “Taxa per ús privatiu o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per
empreses suministradores de serveis” com a resultat de l’execució de la sentència recurs de
casació núm. 5825/2010 de data 5 d’abril de 2013, del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós
Administratiu – Secció Segona.
TERCER- De conformitat amb allò que disposa l’esmentat article 17 del Text refós de la Llei
d’hisendes locals, aquest acord provisional emès pel Ple de la Corporació, així com el referit
text de les modificacions a dalt esmentades, s’exposaran al públic al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar qualsevol allegació que estimin oportuna.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

ABANS FINS 2013
Article 7 - Tipus de gravamen i quota
a) Tipus de gravamen:
1- El tipus de gravamen per als béns de naturalesa urbana serà del 0,97% quan es tracti
de béns de naturalesa urbana i del 0,793 % quan es tracti de béns de naturalesa rústica.
MODIFICACIÓ 2014
Article 7 - Tipus de gravamen i quota

 60
132
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²282Q6V35101A3S2A079UY»
²282Q6V35101A3S2A079UY»
282Q6V35101A3S2A079U

 SECXI0Q3



04-11-13 09:52

a) Tipus de gravamen:
1- El tipus de gravamen per als béns de naturalesa urbana serà del 0,941% quan es tracti
de béns de naturalesa urbana i del 0,793 % quan es tracti de béns de naturalesa rústica.
2.- El tipus de gravamen per als béns de característiques especials serà el de 1,19 %. La
quota íntegra serà el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base liquidable.
La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions
previstes a l’article següent i que siguin d’aplicació.

Article 8 – Bonificacions
1- Gaudiran d’una bonificació del 75 per cent de la quota íntegra de l'impost els immobles de nova construcció i que constitueixin
l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d’obra nova com de rehabilitació
equiparable a aquesta i no figurin com a béns del seu immobilitzat. El subjecte passiu assumirà l’obligació de comunicar a
l’Ajuntament totes les transmissions de domini que es produeixin en els béns gravats per l’impost.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què es comencin les obres fins
al posterior al seu acabament, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en
cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.

Per a gaudir de la referida bonificació, els interessats han de complir els següents requisits:

a) Acreditació que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels
estatuts de la societat.
b) Acreditació que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de
l’administrador de la societat o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a efectes de l’impost sobre societats.
c)La sol·licitud de la bonificació s’ha de formular una vegada obtinguda la llicència municipal de les obres.

2-Els habitatges de protecció oficial i els que segons la normativa de la Generalitat de Catalunya estiguin equiparats als de protecció
oficial, gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l’impost durant els tres períodes impositius següents al de
l’atorgament de la qualificació definitiva.

ABANS FINS 2013
3 – Els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de famílies nombroses tindran sobre la
quota íntegra de l’Impost el percentatge de bonificació que s’estableix al quadre adjunt, sempre que
es compleixin tots els requisits que s’indiquen a continuació:
Valor cadastral
Fins a 35.000 €
35.001 € a 55.000 €
55.001 € a 65.000 €
65.001 € a 70.000 €
70.001 € a 85.000 €
85.001 € a 100.000 €
100.001 € a 135.000 €
135.001 € a 170.000 €
170.001 € a endavant

% bonificació
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
5%
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MODIFICACIÓ 2014
3. – Els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de famílies nombroses
tindran sobre la quota íntegra de l’Impost el percentatge de bonificació que s’estableix
al quadreadjunt, sempre que es compleixin tots els requisits que s’indiquen a
continuació:
Valor cadastral
% bonificació
Fins a 40.000 €
80%
40.001 € a 60.000 € 70%
60.001 € a 70.000 € 60%
70.001 € a 75.000 € 50%
75.001 € a 85.000 € 40%
85.001 € a 110.000 € 30%
110.001 € a 140.000 € 20%
140.001 € a 170.000 € 10%
170.001 € a endavant 5%
a) Que l’immoble constitueix el domicili familiar habitual, es considera com a domicili familiar habitual, l’immoble en què constin
empadronats tots els membres de la unitat familiar.
Si l’habitatge forma part d’un edifici en règim de propietat vertical en què la base liquidable comprèn varis locals o habitatges
independents, per a l’aplicació d’aquesta bonificació, es prorratejarà la quota íntegra de tot l’edifici, en funció de la superfície de
l’habitatge ocupat per la unitat familiar del subjecte passiu, aplicant la bonificació, si s’escau, només a la part de quota resultant.
b) Per gaudir de la bonificació haurà d’estar vigent el carnet familiar de família nombrosa atorgat pel Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya i que l’immoble objecte de la bonificació estigui al corrent de les seves obligacions fiscals.
c) La bonificació s`aplicarà els que reuneixin la condició jurídica de família nombrosa (carnet familiar atorgat pel Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya) en el moment de meritament de l´impost (1 de gener). En el cas que sobrevingui la condició
de família nombrosa en posterioritat, no tindrà efectes fins el següent exercici tributari, atès que la quota de l´impost en anual e irreductible.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de data xxx, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el x començarà a
aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2013. Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor fins a la seva modificació o
derogació expresses.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 5 – Gestió
1Els subjectes passius estan obligats a presentar autoliquidació d'aquest impost en el moment en què sol·licitin la concessió de la
llicència i/o règim de comunicació de l´inici de la construcció, instal·lació o obra quan aquella no s´hagi obtingut.
2La concessió de la llicència i/o règim de comunicació, estarà subjecta a una liquidació provisional a compte, la base imposable
de la qual estarà constituïda pel valor de la instal·lació, construcció o obra a realitzar, d’acord al pressupost de referència (Pr) calculat
segons els valors de referència aprovats pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya aplicant l´increment de l´IPC interanual de l’
any anterior. Es presumirà la veracitat del pressupost de referència (Pr) presentat respecte del contingut al projecte tècnic,
degudament visat, mentre no sigui revisat pels Serveis Tècnics Municipals en sentit contrari.
3-

El pressupost de referència consisteix en la suma dels mòduls de referència (Mr) de cada part de l’obra.
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El mòdul de referència s’obté de multiplicar el mòdul bàsic aplicable a la comarca del Tarragonès (MbT) pels diferents coeficients
correctors propis de la seva part d’obra o construcció, essent:
A.1) Módul bàsic Tarragonés (MbT)

465,5 €

Com que aquest mòdul aplicat entra en vigència cada 1 de gener de l’any en curs i aquesta ordenança es revisa en el mes de
setembre per a la seva entrada en vigor l’ 1 de gener de l’any vinent, és necessari actualitzar el mòdul A.1) a l’IPC. Es prendrà com a
referència IPC català de l’Institut Nacional d’ Estadística de l’ any anterior respecte a l’any de l’aplicació del mòdul.

MODIFICACIÓ 2014
A.2.) Increment de preus de consum català (any anterior)= 3,6%
A) MÒDUL BÀSIC TARRAGONÈS ACTUALITZAT A SALOU (MbTS)= 482,26 €
B) COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct): S'adapta als següents valors de referència:
B.1) En edificacions de nova planta i addicions.
Ct TIPOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ
1,20
Edifici aïllat (4 façanes)
1,10

Soterranis a partir del 3r en tot tipus d'edifici
Edifici en testera (3 façanes)

1,00

Soterranis 1r i 2n en tot tipus'edifici
Edifici entre mitgeres (1 o 2 façanes)

B.2) En obres de reforma i rehabilitació
Ct
TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ
0,90

Rehabilitació integral d'edifici conservant exclusivament façanes

0,70

Reformes que afectin elements estructurals

0,50

Reformes que no afectin elements estructurals
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments (aplicat a la superfície de façana)

0,40

Canvis de coberta exclusivament (sense modificar distribució)

0,30

Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni instal·lacions
Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (aplicat a la superfície de façana)

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta
C)

COEFICIENT DE QUALITAT: Cq. S'adapta als següents valors de referència:

Cq
1,20

NIVELL MITJÀ D'EQUIPAMENTS I ACABATS
Nivell superior a l'estàndard d'ús

1,00

Nivell estàndard segons ús (mínim obligatori en edificis d'habitatges, també en garatges d'habitatges unifamiliars) 0,80
Nivell inferior a l'estàndard d'ús (aplicable a locals, naus i magatzems sense ús definit o que requereixin una actuació
posterior)
D)

COEFICIENT D'ÚS: Cu. S'adapta als següents valors de referència

D.1) Edificació
Cu
USOS
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3,00

Arquitectura monumental. Cinemes. Discoteques. Hotels 5*. Museus. Teatres

2,80

Clíniques i hospitals

2,60
Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i escoles universitàries. Hotels 4*. Presons. Saunes. Terminals
marítimes i aèries
2,40

Laboratoris

2,20

Clubs de reunió. Hotels de 3*

2,00
Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d'oficines. EGB-BUP i FP. Hotels de 2*. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts.
Residències universitàries. Restaurants. Habitatges> 200 m2
1,80
Asils. Dispensaris. Estacions d'autobusos. Hostals. Hotels de 1*. Parvularis. Pensions. Habitatges < 50 m2. Habitatges entre
200 m2 i 150 m2
1,60

Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m2 i 100 m2

1,40

Vestuaris. Habitatges entre 100 m2 i 50 m2

1,20
Edificis d'aparcaments i garatges amb equipament. Plantes altes per a locals sense ús específic. Sotacobertes compartides com
a locals comunitaris o no vinculades.
1,00
Locals comercials en planta baixa sense ús específic. Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars. Garatges
d'habitatges unifamiliars
0,80

Magatzems i naus industrials

0,50

Coberts

NOTA: ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L’HABITATGE (GOLFES)
Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l'habitatge inferior, entre 1,50 i 2,50 m d'alçada, caldrà valorar-los com l'habitatge
inferior, sense augmentar el Cu per superfície total.
Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) tindran la consideració de locals en planta alta.
D.2) Obra civil
Cu

USOS

1,00

Piscines (sense cobrir)

0,40

Parcs infantils a l'aire lliure

0,30
Projectes d'urbanització (aplicant-ho únicament a la superfície de vials, incloent voreres, aparcaments, vials peatonals,
escales i rampes)
10% Moviments de terres 25%
Pavimentacions
15% Voreres
25% Xarxa de clavegueram
10% Xarxa d'aigua
15% Xarxa d'enllumenat
0,20

Pistes d'asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge

0,10

Jardins. Pistes de terra sense drenatge

4Vist l’anterior, el mòdul de referència (Mr) serà:
Mr = MbT x Ct x Cq x Cu
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I el pressupost de referència:
Pr = ∑ (Mri x Si)

5En els casos en què un coeficient corrector no s’ajusti a la tipologia, qualitat o ús, s’aplicarà la mitjana entre els coeficients més
propers.
Als edificis amb diferents usos es calcularà el pressupost de referència de cascun d’ells.
6-En el cas que la corresponent llicència i/o règim de comunicació siguin denegats, els subjectes passius tindran dret a la devolució de les
quotes prèviament ingressades, sempre que no s’hagi realitzat el fet imposable de l’impost.
7- El sistema d'autoliquidació que s'estableix no anul·la la possibilitat de l'Ajuntament de practicar la liquidació ordinària en els termes
establerts a la Llei.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de data xxxxx, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el
xxxxx començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa a la vigència, ha de romandre en
vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran
vigents

ORDENANÇA FISCAL NÚM.4
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Article 2- Subjectes passius
1-

Tindran la condició de subjectes passius a títol de contribuent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que adquireixi el terreny o aquell en
favor del qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatiu del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que transmeti el terreny o la persona que
constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la
consideració del subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica,
o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el
terreny o a favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el
contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

2-

S’AFEGEIX AQUEST NOU PUNT
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3- En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de
l’article 2 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de
deutors hipotecaris sense recursos, en ocasió de la dació en pagament del seu habitatge
prevista en l’apartat 3 de l’annex de l’esmentada norma, té la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense el que substitut
pugui exigir al contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes. (RDL 6/2012, DE
9 de març, BOE núm. 60 de de 10/03/2012).

Article 6 – Base imposable
1- La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, posat de manifest en
el moment del meritament i experimentat al llarg d'un període màxim de 20 anys.
A efectes de la determinació de la base imposable, s’haurà de tenir en compte el valor del terreny en el moment del meritament,
d’acord amb els apartats 3 i 4 d’aquest article, i el percentatge que correspongui en funció del nombre d’anys en els quals s’hagués
generat l’esmentat increment.

ABANS FINS 2013
2- El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el nombre
d'anys en què es generi l’increment de valor pel percentatge anual, d’acord amb la
següent classificació:
a)
b)
c)
d)

Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre 1 i 5 anys
Per als increments de valor generats en un període de temps fins a 10 anys
Per als increments de valor generats en un període de temps fins a 15 anys
Per als increments de valor generats en un període de temps fins a 20 anys

3,7%
3,4%
3,1%
2,8%

MODIFICACIÓ 2014
2- El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el nombre
d'anys en què es generi l’increment de valor pel percentatge anual, d’acord amb la
següent classificació:
a)
b)
c)
d)

Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre 1 i 5 anys
Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre 6 i 10 anys
Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre 11 i 15 anys
Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre 16 i 20 anys

3,40%
3,10%
2,85%
2,55%

3- El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà de les següents regles:
a) En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment del meritament serà el que tinguin determinat a efectes de
l’impost sobre béns immobles vigent.
Amb tot, quan l’esmentat valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades
amb posterioritat a l’aprovació de l’esmentada ponència, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb aquell. En aquests
casos, a la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys un cop s’hagi obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva
que s’instrueixin, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests
es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a tal efecte a les lleis de pressupostos de l’Estat.
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Quan el terreny, tot i essent de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, en el moment de la
meritació de l’impost, no tingui determinat valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan l’esmentat valor
cadastral sigui determinat, amb referència de l’esmentat valor al moment de la meritació.
b)
En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, els percentatges anuals continguts en l’article 7,
s’aplicaran sobre la part del valor definit a la lletra anterior que representi, respecte del mateix, el valor dels referits drets calculat
mitjançant l’aplicació de les normes fixades a efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:
- En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 % de la base imposable per cada any de la seva
durada, i no pot excedir del 70 % d'aquesta.
- Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués menys de 20 anys, serà equivalent al 70 % de la base
imposable, i aquesta quantitat minorarà en un 1% per cada any que passi d'aquesta edat, fins al límit del 10% de la base imposable
esmentada.
- Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a vint anys, es considerarà com una
transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per cent de la base
imposable.
-Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les lletres A), B) i C) anteriors s'aplicaran sobre la base
imposable al temps d'aquesta transmissió.
- Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre la base imposable i el valor de l'usdefruit,
calculat segons les regles anteriors.
-El valor dels drets d'ús i habitació serà el que en resulti d'aplicar al 75 per cent de la base imposable sobre els que es constitueixin
aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
- En la constitució o la transmissió de qualssevol altres drets reals de gaudi limitatius del domini, diferents dels enumerats en les lletres
A), B), C), D), i F) d'aquest article i en el següent, es considerarà com a valor als efectes d'aquest impost: 1) el capital, preu o valor pactat
quan es constitueixen, si és igual o major que el resultat de la capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o
pensió anual i 2) aquest darrer, si aquell fos menor.
c)En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terrenys, o del dret de realitzar la construcció sota
terra sense implicar l’existència d’un dret real de superfície, els percentatges anuals continguts en l’article 7 s’aplicaran sobre la part del
valor definit en el paràgraf a) que representi, respecte del mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o,
en el seu defecte, el que resulti d’establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a construir en vol o subsòl i la total
superfície o volum edificats una vegada construïdes aqueixes.
d) En els supòsits d’expropiacions forçoses, els percentatges anuals continguts en l’article 7 s’aplicaran sobre la part del preu just que
correspongui al valor del terreny, tret que el valor definit en el paràgraf a) de l’apartat 2 anterior sigues inferior, en tal cas prevaldria
aquest darrer sobre el preu just.
4- Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, es
prendrà com a valor del terreny, o de la part d’aquest que correspongui segons les regles contingudes en l’apartat anterior, l’import que
resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció que en cada cas fixi l’Ajuntament.
Aquesta reducció s’aplicarà respecte de cadascun dels cinc primers anys d’efectivitat dels nous valors cadastrals. La reducció tindrà com a
límit mínim el 40% i com a límit màxim el 60% i serà fixada pel Ple municipal.
La reducció prevista en aquest apartat no serà d’aplicació en els supòsits en els que els valors cadastrals resultants del procediment de
valoració col·lectiva a què es fa referència siguin inferiors als vigents fins llavors.
El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de valoració col·lectiva. Als
efectes de determinar el període de temps en què es generi l'increment del valor, es tindran en consideració únicament els anys sencers
transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny, o de la constitució o transmissió anterior d'un dret real de gaudi
limitatiu de domini i la producció del fet imposable d'aquest impost, sense tenir en consideració les fraccions d'any.
La base imposable d'aquest impost serà el valor que tinguin fixats els terrenys en el moment de la transmissió de domini, als efectes de
l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o del dret a realitzar la construcció sota
terra sense que impliqui l'existència d'un dret real de superfície, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part de la base imposable
que representi, en relació a aquests, el mòdul de proporcionalitat fitxat en l'escriptura de transmissió o, si de cas hi manca, el que en
resulti d'establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes que s'han de construir en alçada o en subsòl i la superfície
total o el volum edificats una vegada que aquelles s'han construït.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el xxxxxxx i publicada en el Butlletí Oficial de la Província el
xxxxxx començarà a regir el dia 01-01-2014, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ALTRES ACTIVITATS
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Article 6 - Quota tributària

Les quotes de les taxes regulades en la present ordenança són les que resulten de
l’aplicació de les següents:
Tarifes
I.- OBRES EN GENERAL:

I.- Obres:
La quota exigible en concepte de taxa urbanística, és l’import resultant de multiplicar el tipus de gravamen per la base imponible. El
tipus general de gravamen serà de 1,19 %.
La quota mínima serà de 26 euros.
II.- Prórroga
A la pròrroga de la llicència s'aplicaran els drets equivalents al 30% dels corresponents a la concessió de la llicència objecte de
pròrroga si bé computat en base al pressupost estimat de les obres que restin per realitzar segons valoració dels Serveis Tècnics
Municipals.
III. Diferents instal·lacions:
1- Dipòsit de líquids, gasos, etc. cada m3 de capacitat:
a) Fins a 10 m3
b) De més de 10 m3 (per cada m3)
2- Instal·lació grua
3- Muntacàrregues, ascensors, etc. Per cada parada

10,50 €
1,35 €
915,05 €
46,05 €

:
IV. Taxes per serveis urbanístics
1- Per determinar, ja sigui sobre un plànol o sobre el terreny alineacions i rasants oficials:
Tarifa:
Fins 10 ml o fracció de façana a la via pública del solar objecte d'alineació
Per cada ml. d'excés

155,70 €
8,60 €

ABANS FINS 2013
2- En el règim de comunicació per la primera utilització i ocupació dels edificis i les
construccions s’abonarà en concepte de drets municipals el 0’30% de l’import del
projecte d’execució de les obres.
MODIFICACIÓ 2014
2- En el règim establert per la primera utilització i ocupació dels edificis i les
construccions s’abonarà en concepte de drets municipals el 0’30% de l’import del
projecte d’execució de les obres.
3 - Cèdula d'informació urbanística i certificat d’aprofitament urbanístic
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Tarifa:
Aquesta taxa quedarà subjecta a dipòsit previ:

223,70 €

Amb desplaçament tècnic sobre terreny

454,05 €

Sense desplaçament tècnic sobre terreny

223,70 €

Informe dels Serveis Tècnics Municipals sobre adequació d’un avantprojecte, o document tècnic similar, presentat per un particular per
tal d’obtenir informació sobre la seva adequació a l’ordenació urbanística
526,55 €
4. Les despeses d’inserció d’anuncis necessaris per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística d’iniciativa privada seran a
càrrec delsl interessats. La quota a ingressar per aquest concepte serà la que resulti de les despeses de publicació en cada cas.
5. Declaració d’obra ruïnosa, a instància del titular

573,70 €

6. Llicències de parcel·lació:
a) La quantia dels drets corresponents al tràmit i resolució de cada expedient incoat pel concepte de parcel·lació serà de
L’obligació de pagament recaurà sobre el sol·licitant de la llicència de parcel.·lació.
b)Per l’expedició de certificació d’innecessarietat de llicència de parcel·lació

573,70 €

229,50 €

Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació posterior, la quota tributària serà la que
resulti d’aplicar a la quota tributària obtinguda d’acord amb les regles i tarifes contingudes en els apartats anteriors, aplicant un
percentatge de reducció del 20% sobre aquesta quota.

V.Procediment
De conformitat amb l'autorització prevista als articles 26.1.b) i 27 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'administració municipal resta facultada per exigir el dipòsit previ de les taxes
regulades a la present ordenança fiscal. Aquestes taxes podran ser objecte de devolució a l'interessat en els següents casos:
En cas de desistiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la resolució de l’expedient, la devolució pujarà els percentatges
següents:
-El 75% si desisteix abans que es realitzi informe tècnic.
-El 50% si desisteix amb posterioritat a la realització d’informe tècnic.
Finalitzada la resolució de l’expedient o realitzat el comunicat de les obres sotmeses al règim de comunicació, no procedirà el retorn de
l’import de la taxa, ja sigui per renúncia o per denegació.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió ordinària de xxxxx i publicada en el Butlletí Oficial de la Província el
xxxxxx, entrarà en vigència el dia 1 de gener de 2014 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE L’OBERTURA D’ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Article 5 – Tarifes

A) RÈGIM GENERAL
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ABANS FINS 2013
1.- Les tarifes que s’han d’aplicar per obtenir la quota de la taxa, són les que es detallen
en el quadre següent, en funció del tipus i naturalesa de l’activitat, de la seva superfície, i
ubicació.
GRUPS
- Autorització ambiental
- Declaració d’impacte ambiental
- Llicència ambiental amb necessitat de consulta prèvia
- Llicència ambiental sense necessitat de consulta prèvia
- Comunicació ambiental
- Llicència municipal d’establiments oberts al públic
- Règim de comunicació prèvia d’establiments oberts al públic
- Activitats innòcues

TARIFA BÀSICA
EUROS/M2
10 € 10 €
10 €
20 €
15 €
20 €
15 €
6€

QUOTA MÍNIMA
1.000 €
1.000 €
1.000 €
2.000 €
1.500 €
2.000 €
1.500 €
600 €

QUOTA MÀXIMA
30.000 €
30.000 €
30.000 €
20.000 €
12.000 €
20.000 €
12.000 €
3.000 €

MODIFICACIÓ 2014
A.1) REGIM DE COMUNICACIÓ
Les tarifes que s’han d’aplicar per obtenir la quota de la taxa, són les que es detallen
en el quadre següent, en funció del tipus i naturalesa de l’activitat, de la seva superfície, i
ubicació.
Obertures i/o ampliacions activitats:
GRUPS:
QUOTA UNICA
--Activitats innòcues
700€
--Règim de Comunicació prèvia d´establiments oberts al públic 1.600€
Canvis de titulars: la quota a aplicar serà:
--Activitats innòcues
270€
--Règim de Comunicació prèvia d´establiments oberts al públic 615€
Per la resta de casuistica, s´aplicaràn els criteris per liquidar la quota establerts en el
Règim ordinàri: en especial els regulats en els punts: b), d), e), g) i h).
A.2) RÈGIM ORDINARI (Autorització, Llicència, Declaració, etc.)
Les tarifes que s’han d’aplicar per obtenir la quota de la taxa, són les que es detallen
en el quadre següent, en funció del tipus i naturalesa de l’activitat, de la seva superfície, i
ubicació.
GRUPS:
TARIFA BÀSICA EUROS/M2 QUOTA MINIMA
QUOTA MÀXIMA
- Autorització ambiental
10 €
1.000 €
30.000 €
- Declaració d’impacte ambiental
10 €
1.000 €
30.000 €
- Llicència ambiental amb necessitat de consulta prèvia
10 €
1.000 €
30.000 €
- Llicència ambiental sense necessitat de consulta prèvia
20 €
2.000 €
20.000 €
- Comunicació ambiental
1.500 €
12.000 €
 70
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1.-Càlcul de la quota:
L’import de la quota es calcula a partir d’una tarifa bàsica, que ve determinada pel tipus d’activitat o ús, si és de naturalesa
econòmica o no, la superfície.
La quota a liquidar serà la que resulti del càlcul que a continuació es detalla, sempre que el seu import no sigui inferior a la quota
mínima ni superior a la màxima, que figuren al quadre de tarifes.
Càlcul de la quota: s’obté mitjançant el càlcul del següent polinomi: Q=
TB x S
En el que:
TB= tarifa bàsica expressada en €/m2 en funció del grup d’activitats que correspongui.
S = superfície destinada a l’activitat o ús, expressada en m2 arrodonits per excés.
FC = factor corrector de l’activitat o ús, essent 0,5 per les activitats o usos de naturalesa no econòmica, 0,6 per les activitats o
usos de ramaderia, i 1,0 per la resta
Q= quota de la taxa.
La quota a liquidar serà l’import obtingut (Q), sempre que no sigui inferior a la quota mínima ni superior a la quota màxima
establerta al quadre de tarifes, multiplicada pel factor corrector d’activitat (FC). En el cas de ser inferior, es liquidarà la quota
mínima, i si és superior, es liquidarà la quota màxima multiplicada pel factor corrector d’activitat (FC).
2.- Criteris per liquidar la quota: En funció del motiu que origini el fet imposable, es calcularà de la forma que es detalla
en els següents apartats:
a) Per l’inici de l’activitat o ús, o pel trasllat de local, la quota serà la que per l’activitat a desenvolupar resulti de l’aplicació del que
s’estableix al punt 1 del present article.
b) Per la revisió periòdica, la quota a liquidar serà l’equivalent al 25 % del que, com a primera instal·lació, correspongui en
aplicació de les tarifes i càlculs establerts.

ABANS FINS 2013
c) Per l’ampliació de l’activitat, la quota a liquidar serà la següent:

MODIFICACIÓ 2014
c) Per l’ampliació de superficie de l’activitat, la quota a liquidar serà la següent:
Si l’ampliació es considera com un canvi substancial, (superior al 50% de la superfície existent), la que resulti del càlcul del
polinomi definit al punt 1, computant el 50% de la superfície ja autoritzada més el 100% de la superfície de l’ampliació.
Si l’ampliació no es considera com un canvi substancial, la que resulti del càlcul del polinomi definit al punt 1,
computant solament el 100% de la superfície de l’ampliació.
d) Per controls periòdics, la quota a liquidar serà un 15 % del que, com a primera instal·lació, correspongui en aplicació de les
tarifes i càlculs establerts.
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ABANS FINS 2013
e) Per les alteracions que es portin a terme a l’establiment, i que comportin una nova
verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, la quota serà el 25% del que
correspongui com a primera instal·lació, i sempre i quan no es consideri una ampliació de
l’activitat.
MODIFICACIÓ 2014
e) Per les alteracions que es portin a terme a l’establiment, que no comportin
ampliacions de superficie, pero que si comporti una nova verificació per part dels
Serveis Tècnics Municipals, la quota serà el 25% del que correspongui com a primera
instal·lació, i sempre i quan no es consideri una ampliació de l’activitat.
f)Pels canvis de titularitat, la quota ha de ser el 50% del que resulti en aplicació de les tarifes.
g) Pels trasllats d’activitats a zones destinades a ús industrial, d’acord amb el planejament vigent, la quota ha de ser el 60% del que
resulti en aplicació de les tarifes i càlculs establerts, excepte en aquells casos en què la tramitació, des de la seva sol·licitud fins a
l’informe favorable de l’acta de control, superi el termini d’un any.
h) En cas que sigui necessari un informe tècnic addicional o autorització en els procediments esmentats en els grups tarifaris
regulats, s’afegirà sobre la tarifa general, un import de 204,45€
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia XXXX, publicada en el BOPT de data XXX i es
començarà a aplicar a partir del dia 01/01/2014. Pel que fa a la vigència restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o
derogada.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
Article 6 - Quota tributària
1- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en l’apartat 3 següent, totes elles
multiplicades pel coeficient corrector de la categoria dels carrers.
2- No obstant l’anterior, per les empreses explotadores de serveis de subministres que afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat, la quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança consistirà, en tot cas i, sense cap excepció, en l’1,5% dels
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en aquest terme municipal les esmentades empreses. Aquest
règim especial de quantificació de la taxa s’aplicarà a les empreses tant si son titulars de les xarxes de subministrament com si, no
essent titulars de les xarxes, les utilitzin amb drets d'ús, accés o interconnexió. A aquests efectes, s’inclouran entre les empreses
explotadores dels esmentats serveis, les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels serveis.
A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació obtinguda anualment en el terme
municipal per les empreses explotadores de serveis de subministrament, els ingressos obtinguts en el període esmentat per aquestes
empreses, a conseqüència dels subministraments realitzats als usuaris, incloent-hi els procedents de lloguer, posada en marxa,
conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat de les empreses o dels
usuaris utilitzats en la prestació dels serveis esmentats, i en general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada
pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.
No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o
quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat a la qual s’apliqui aquest règim especial de
quantificació de la taxa.
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Les empreses que facin servir xarxes alienes per a efectuar els subministraments deduiran dels seus ingressos bruts de facturació les
quantitats satisfetes a altres empreses en concepte d’accés o interconnexió a les xarxes de les mateixes. Les empreses titulars de tals
xarxes hauran de computar les quantitats percebudes per tal concepte entre els seus ingressos bruts de facturació.
De manera particular en aquesta ordenança, s’entendrà que en el municipi de Salou, el subministrament d’una empresa explotadora de
serveis afecta a una part important del veïnat quan els ingressos bruts d’aquesta part del veïnat siguin superiors a 25.000 euros anuals.
Donades les característiques particulars del nostre municipi en el que hi ha clients amb molt consum, com ara el cas
instal·lacions lúdiques i hoteleres, es considera molt més objectiva la referència a la facturació bruta que el número de població i
clients.
Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores de serveis de subministres esmentades en aquest punt
són compatibles amb l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i amb altres taxes que tingui establerta, o pugui establir
l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses
hagin de ser subjectes passius.

ABANS FINS 2013
3.- Les tarifes de la taxa seran les següents:
Tarifa primera. Taules i cadires, expositors, panells, etc.
1a. Categoria
163,70 €
2a. Categoria
115,80 €
3a. Categoria
42,40 €
4a. Categoria
19,25 €
5a. Categoria
8,60 €

NOTA: Les quotes tindran caràcter anual i irreductible. La valoració serà segons els
metres quadrats d’ocupació de la via pública en relació als metres lineals de façana
del local i a la profunditat adient, en funció de compatibilitzar-la amb l’ús general del
domini públic.
MODIFICACIÓ 2014
3.- Les tarifes de la taxa seran les següents:
Tarifa primera. Taules i cadires, expositors, panells, etc.

1a. Categoria
2a. Categoria
3a. Categoria
4a. Categoria
5a. Categoria

147,33 €
104,22 €
38,16 €
17,33 €
7,74 €
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NOTA: Les quotes tindran caràcter anual i irreductible. La valoració serà segons els
metres quadrats d’ocupació de la via pública en relació als metres lineals de façana
del local i a la profunditat adient, en funció de compatibilitzar-la amb l’ús general del
domini públic.
S’AFEGEIX AQUEST NOU PUNT
Exempció i bonificacions
Per tal que les Taxes d’ocupació de la via pública es trobin exemptes i/o bonificades per
raons d’interés general, caldrà que així ho expliciti la llicència o autorització administrativa.
Aquesta exempció ha de ser aprovada prèviament per la Junta de Govern Local, amb un
informe que motivi l’interés general pel Regidor competent segons l’acte o activitat
que determina l’ocupació del domini públic i una proposta de liquidació del Departament
de rendes a l’efecte de valorar el seu import.( Acord Junta de Govern Local de data 8
de gener de 2013. Expte 7723/2012)
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de data xxxxxxxx, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el
xxxxxxxxxx començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor fins a la seva
modificació o derogació expresses.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS I ESPAIS MUNICIPALS

Article 6 - Quota tributària
Les tarifes es desglossaran segons els espais on es prestin els serveis o es desenvolupin les activitats, ponderant per cada cas la
intensitat en la utilització dels equipaments i estris municipals, així com la col·laboració de professors, monitors i d’altres professionals
necessaris pel correcte funcionament dels serveis.

ABANS FINS 2013
6.3- BIBLIOTECA
Per serveis informàtics:
Connexió a Internet
Gratuït
Impressió de documents en targetes de 3 € i 5 €:
1 Full imprès en blanc/negre
0,15 €
1 Full imprès en color
0,30 €
Per fotocòpies en targetes de 3 € i 5 €:
en blanc i negre:
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DIN-A-4
DIN-A-3
en color:
DIN-A-4
DIN-A-3

0,15 €
0,25 €
0,35 €
0,60 €

MODIFICACIÓ 2014
6.3- BIBLIOTECA
Per serveis informàtics: Connexió a Internet
Gratuït
Impressió de documents en targetes de 3 € i 5 €:
1 Full imprès en blanc/negre
1 Full imprès en color
Per fotocòpies en targetes de 3 € i 5 €:
en blanc i negre:
DIN-A-4
DIN-A-3
en color:
DIN-A-4
DIN-A-3

0,10 €
0,30 €
0,10 €
0,20 €
0,30 €
0,60 €

ABANS FINS 2013
6.5- TORRE VELLA
Per a celebració de cerimònies de noces:

- No figurar empadronats al municipi de Salou cap dels dos contraents amb una
antiguitat superior a 4 mesos, a comptar des de la data de sol·licitud de petició de
reserva davant l’Ajuntament de Salou:
412,00 €

MODIFICACIÓ 2014
6.5- TORRE VELLA
Per a celebració de cerimònies de noces a la Torre Vella:
- No haver nascut o no figurar com a empadronats com a mínim dos anys al municipi de
Salou cap dels dos contraents: 412,00 €
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6.5 BIS).- PLATGES DE SALOU
Per a celebració de cerimònies de noces a les platges de Salou:
- No haver nascut o no figurar com a empadronats com a mínim dos anys al municipi de
Salou cap dels dos contraents: 412,00 €
Condicions
- Les despeses de les instal·lacions dels elements necessaris a la platja per la
celebració de la cerimònia seran assumides pels contraents i/o organitzadors de l’event.
- Els interessats podran sol·licitar l’espai i la platja en concret, essent l’Ajuntament,
per autorització d’ocupació de domini públic, qui autoritzarà, sense perjudici de
reservar-se la potestat de determinar l’espai i la platja en concret, per raons d’interès
general.
( Acord Junta de Govern Local de data 8 de gener de 2013. Expte 7723/2012)
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de data xxxxx, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el xxxx
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor fins a la seva
modificació o derogació expresses.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 bis
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS I ESPAIS MUNICIPALS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA, FORMACIÓ D’ADULTS I TRANSPORT ESCOLAR

Article 6 - Quota tributària

ABANS FINS 2013
NORMES GESTIÓ I FORMA DE PAGAMENT
Les normes de gestió del servei de transport escolar estan regulades a la
modificació del reglament de règim interior del transport escolar al municipi de Salou,
publicat al BOPT núm. 125, de data 01/06/2010 i al DOGC núm. 5674, de data
20/07/2010.
Per al pagament del servei, els usuaris hauran d'abonar el cost de la targeta de forma
mensual, o bé pel curs sencer a l'Ajuntament de Salou, que tindrà el cost que l'Ajuntament
aprovi per a cada curs escolar.
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El servei de transport escolar municipal preveu que les famílies nombroses i
monoparentals tinguin una reducció del 10% per cada fill que utilitzi aquest servei,
presentant en el moment de fer la inscripció, l'acreditació corresponent del carnet de
família nombrosa actualitzat.
L'usuari no tindrà cap dret a la percepció dels dies que no facin ús del servei quan
sol·licitin la baixa voluntària si es dóna el cas.
Qualsevol modificació del Reglament de règim interior del transport escolar al municipi
de Salou afectarà directament a l'aplicació de les normes de gestió i forma de pagament
regulades en aquest article.

MODIFICACIÓ 2014

NORMES GESTIÓ I FORMA DE PAGAMENT
a)

Normes de gestió
Les normes de gestió del servei de transport escolar estan regulades a la
modificació del reglament de règim interior del transport escolar al municipi de Salou,
publicat al BOPT núm. 125, de data 01/06/2010 i al DOGC núm. 5674, de data
20/07/2010.
Per al pagament del servei, els usuaris hauran d'abonar el cost de la targeta de forma
mensual, o bé pel curs sencer a l'Ajuntament de Salou, que tindrà el cost que l'Ajuntament
aprovi per a cada curs escolar.
El servei de transport escolar municipal preveu que les famílies nombroses i
monoparentals tinguin una reducció del 10% per cada fill que utilitzi aquest servei,
presentant en el moment de fer la inscripció, l'acreditació corresponent del carnet de
família nombrosa actualitzat.
L'usuari no tindrà cap dret a la percepció dels dies que no facin ús del servei quan
sol·licitin la baixa voluntària si es dóna el cas.
Qualsevol modificació del Reglament de règim interior del transport escolar al municipi
de Salou afectarà directament a l'aplicació de les normes de gestió i forma de pagament
regulades en aquest article.

b)

Forma de pagament
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1. A principis del curs s’elaborarà un padró provisional amb les dades de matricula que
constin en aquell moment a l’ajuntament. Una vegada aprovat aquest padró provisional
serà publicat i se’n farà l’exposició al públic per un termini de 20 dies a l’efecte de
possibles reclamacions i recursos.
2.
Les aprovacions de les liquidacions pels serveis de l’Escola Municipal de Música
de cada mes, que no generin diferència o que aquesta no vingui vinculada a elements
contingents, s’entendran notificades col·lectivament amb el primer anunci de l’exercici
esmentat en el paràgraf anterior, no essent necessària la publicació de l’anunci de
l’aprovació del padró de cada període.
L’aprovació de les liquidacions mensuals per part de l’òrgan competent, determinarà la
data en què es produiran les domiciliacions bancàries i la resta de terminis als que fa
referència la LGT.
3. Les altes presentades pels interessats, han de tenir efecte des de la data en què per
disposició de cada ordenança neix l’obligació de contribuir, i han de ser incorporades
definitivament al padró, matrícula de l’any següent.
4. Les sol·licituds de baixa han de ser formulades pels subjectes passius o pels
obligats al pagament, i una vegada comprovades produiran efectes.
Les autoliquidacions i declaracions -liquidacions de les taxes pels ensenyaments del
Centre de de Formació de Persones Adultes i del Transport Escolar s’hauran
d’ingressar al temps de la seva presentació.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de data xxx, començarà a aplicarse a partir del dia de la seva publicació al BOPT. Pel que fa a la vigència, ha de
romandre en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER
APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
Article 8.- Quota tributària

ABANS FINS 2013
Article 8.- Quota tributària
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança ha de ser la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat següent,
multiplicades pel coeficient corrector de la categoria de carrers.

 78
132
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²282Q6V35101A3S2A079UY»
²282Q6V35101A3S2A079UY»
282Q6V35101A3S2A079U

 SECXI0Q3



04-11-13 09:52

Tarifa setena
Per la reserva d’espais o prohibició d’estacionament a les vies o terrenys d’ús públic, per a
les parades del servei municipal d’autotaxi, per cadascuna de les llicències, ja siguin
anuals o temporals, satisfaran de forma anual i irreductible una taxa de 271€.

MODIFICACIÓ 2014
Article 8.- Quota tributària
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança ha de ser la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat següent,
multiplicades pel coeficient corrector de la categoria de carrers.

Tarifa setena
Per la reserva d’espais o prohibició d’estacionament a les vies o terrenys d’ús públic, per a
les parades del servei municipal d’autotaxi, per cadascuna de les llicències, ja siguin
anuals o temporals, satisfaran de forma anual i irreductible una taxa de 305 €.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de XXX, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el XXX començarà
a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor fins a la seva modificació o
derogació expresses.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
TAXA PER OCUPACIÓ DE PLATGES

Article 6 - Qu ota tributària

ABANS FINS 2013
Article 6 - Quota tributària

TARIFES
1a. Categ.

2a. Categ.

3a. Categ.

4a. Categ.

5a. Categ.

1- Tendals platja, per unitat:

93,75 €

75,05 €

56,20 €

37,50 €

28,10 €

2- Hamaques i similars, per unitat:

23,45 €

18,80 €

14,10 €

9,30 €

6,95 €

3- Embarcacions (amb motor) per unitat:

755,00 €

604,00 €

452,90 €

302,00 €

226,50 €

4- Embarcacions (sense motor) per unitat:

254,15 €

203,30 €

152,50 €

101,40 €

76,30 €

5- Guinguetes per m2:
6- Taules i cadires terrasses guinguetes per
m2/unitat. La unitat equival a 4 m2 que
correspon a una taula i quatre cadires.
7- Caixa guardar material per m2:

234,35 €

187,45 €

140,60 €

93,75 €

70,30 €

163,70 €

130,90 €

98,20 €

65,45 €

49,15 €

296,80 €

237,35 €

178,05 €

118,65 €

89,10 €

Les taxes fixades s'estimen proporcionals a la utilitat i, en conseqüència, al valor de l'aprofitament, que per al
particular reporta la utilització d'aquest domini públic.
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MODIFICACIÓ 2014
a) Regim General: Per les adjudicacions de les autoritzacions municipals d´explotació
dels serveis de temporada en les platges i mar territorial de Salou, temporada 20132016 (Expte 6466/2012), s´aplicarà el cànon d´adjudicació establert per la Junta de
Govern Local del dia 18 de desembre de 2012.
b) Regim Especial: Per les noves llicències i autoritzacions, no sotmeses al Règim
General, sempre i quan els elements tributaris i tipus d´instal.alcions siguin els mateixos
o similars a les del Règim General. s’aplicarà el valor econòmic de la proposició
sobre la qual va recaure l’autorització resultant de la licitació (Expte 6466/2012) en
conformitat a l´ art. 24.1 b) RD.Leg 2/2004 de la Llei d´Hisendes Locals, amb la seva
oportuna actualització que estableix l’art 22 regulador del Cànon municipal a satisfer
per l´adjudicatari del Plec de Condicions Administratives Generals de la Licitació
(Expte. 6466/2012), és a dir: IPC Català, més tres punts percentuals.
c) Regim subsidiari : Altres instal·lacions. En el cas de produir-se altres
instal·lacions que comportin una ocupació de les platges no descrites al Règim General
o Especial, s´aplicarà de manera subsidiària les següents Tarifes durant la
temporada, amb la seva oportuna actualització en conformitat allò que estableix el
art 22 regulador del Cànon municipal a satisfer per l´adjudicatari del Plec de
Condicions Administratives Generals de la Licitació (Expte. 6466/2012), és a dir: IPC
Català, més tres punts percentuals:
TARIFES
1.- Taules i cadires per m2 ocupació.
2.- Altres Instal.lacions: Caixa guardar
material, etc / per m2:

1a. Categ.
163,70 €

2a. Categ.
130,90 €

3a. Categ.
98,20 €

4a. Categ.
65,45 €

296,80 €

237,35 €

178,05 €

118,65 €

• Les taxes fixades s'estimen proporcionals al rendiment per la utilitat i aprofitament

privatiu del domini públic.
• En cas de no poder definir de manera certa dins d´un polígon la superficie
d´ocupació de taules i cadires, de manera subsidiària s`aplicarà el criteri en el que
una taula i quatre cadires ocupen 4 m2 de superficie.
NOTA COMÚ ALS RÈGIMS: Els Règims descrits anteriorment són incompatibles entre si en el moment
d´aplicar-los, als efectes de no produir duplicitat impositiva.

Article 7 – Zonificació
ABANS FINS 2013
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Zona de 1a. Categoria.
a) La porció de la platja Llevant compresa entre la prolongació al mar del c/ de Lleida i
final c/Colon.
b) Platja dels Capellans.
c) Cala de La Font.
Zona de 2a. Categoria.
a) La porció de platja Llevant compresa entre les prolongacions al mar del c/ de Lleida i
c/ de Girona.
b) Cala Crancs.
c) Platja Llarga
Zona de 3a. Categoria.
a) La porció de la Platja Llevant compresa entre les prolongacions al mar dels c/ de
Girona i París.
b) Platja de Llenguadets.
Zona de 4a. Categoria.
Les altres platges del terme municipal no compreses a les altres categories.
Zona de 5a. Categoria.
Platja Ponent: els sectors núms. 3, 4, 5 i 6, assenyalats al Pla d'usos.

MODIFICACIÓ 2014
Les categories de les platges s’apliquen segons les categories aprovades en les
adjudicacions de les autoritzacions municipals d´explotació dels serveis de temporada en
les platges i mar territorial de Salou, temporada 2013-2016 (Expte 6466/2012).
Zona de 1a. Categoria.
a) Platja de Llevant (1r tram)
b) Platja dels Capellans.
c) Cala de La Font.
Zona de 2a. Categoria.
a) Llevant compresa (2n tram)
b) Platja Llarga
Zona de 3a. Categoria.
a) Platja Ponent (1r tram)
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b) Platja de Llenguadets.
Zona de 4a. Categoria.
a)
b)
c)

Platja Ponent (2n tram)
Cala Vinya
Cala Crancs

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de data xxxxx, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província el xxxxx començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2014. Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor fins a la seva
modificació o derogació expresses.

ANY 2013 – Abans execució sentència mòbils
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LES VIES
PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS

Article 1 - Fonament i naturalesa
A l’empara d’allò que preveuen els articles 57 i 20.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de
conformitat amb allò que disposen llurs articles 15 a 27, aquest Ajuntament estableix la
taxa per ús privatiu o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les
vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat, que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2 – Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment dels usos privatius o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzin el domini públic per tal de prestar
serveis de subministrament que resultin d’interès general o que afectin a la generalitat o
una part important del veïnat.
2.- L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació
del servei del subministrament sigui necessari utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes
que materialment ocupi el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, amb
independència de que sigui titular d’aquelles.
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3.- En particular, es comprendran entres els serveis referits en els apartats anteriors,
els subministraments de gas, electricitat, telefonia (fixa o mòbil) i altres mitjans de
comunicació, que es prestin, total o parcialment, mitjançant xarxes i antenes fixes que
ocupin el domini públic local.
4.- El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, suposa l’exclusió expressa
de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessaris per a la
prestació dels serveis de subministrament d’interès general.
Article 3 - Subjectes passius
1.- Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat, tals com els d’abastament de subministrament de gas, electricitat,
telefonia (fixa o mòbil) i altres anàlegs, així com també les empreses que explotin la
xarxa de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol
altra tècnica, independentment dels seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouran entre les empreses explotadores d’aquests serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2.- Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores a que es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars
de les corresponents xarxes per mitjà de les quals s’efectua el subministrament com si,
no sent titulars d’aquestes xarxes, ho són dels drets d’ús, accés o interconnexió a les
mateixes.
3.- També seran subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades,
que prestin serveis o explotin una xarxa de comunicació en el mercat, conforme a allò
previst als articles 6 i concordants de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, general de
telecomunicacions.
4.- Les empreses titulars de les xarxes a les que no els resulti d’aplicació el previst en els
apartats anteriors, estaran subjectes a la taxa per aprofitament especial o utilització
privativa dels béns de domini públic, regulada a l’ordenança fiscal corresponent.
Article 4 – Successors i responsables
Són successors i responsables tributaris les persones físiques i jurídiques i les entitats
previstes a l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en els
supòsits previstos en aquesta última llei, en l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació d’aquesta Corporació i en la resta de normativa aplicable.

 83
132
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²282Q6V35101A3S2A079UY»
²282Q6V35101A3S2A079UY»
282Q6V35101A3S2A079U

 SECXI0Q3



04-11-13 09:52

Article 5 – Servei de telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària
1.Per a determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar
la xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest municipi, s’aplicaran les següents
fórmules de càlcul:
a)Base

imposable

La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel
servei de telefonia mòbil es calcula:
Bl = (Cmf* Nt) + (NH* Cmm)
Essent:
Cmf = consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades procedents
de telèfon mòbil. El seu import per a l’exercici 2010 és de 58,90 euros/any.
Nt = número de telèfons fixes instal·lats al municipi en l’any 2008, que és de 12.945.
NH = 95% del número d’habitants al municipi, al 2009 es de 92.864.
Cmm = consum mitjà telefònic estimat, per telèfon mòbil, per trucades de mòbil a mòbil. El
seu import per al 2010 és de 279,10 euros/any.
b)Quota

bàsica

La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 %
a la base imposable. QB = 1,4 % s/ BI
Quota tributària/operador = CE * QB
Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons quota de participació/facturació en el
mercat incloent les modalitats de postpagament i prepagament

El valor de la quota bàsica (QB) per al 2010 és de 373.531 euros/any.
c)

Imputació per operador
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Per al 2010 el valor de CE y la quota trimestral a satisfer per cada operador són els
següents:

Movistar
Vodafone
Orange
Yoigo
Euskatel
Resta OMV

CE
48,87%
33,10 %
16,58 %
0,71 %
0,54 %
0,20 %

Quota
45.636 euros/trim.
30.910 euros/trim.
15.483 euros/trim.
663 euros/trim.
504 euros/trim.
187 euros/trim.

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de l’import
que resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l’apartat b) d’aquest
article.
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant
l’Ajuntament, abans del 30 de gener de cada any, i en base a dades oficials que el
coeficient real de participació en l’exercici anterior al de la meritació de la taxa ha estat
inferior. En aquest supòsit, les liquidacions anuals s’ajustaran aplicant el coeficient
acreditat per l’obligat tributari.
Article 6 – Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota
tributària.
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, el subsòl o el vol de les
vies públiques municipals, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment al terme municipal
les empreses o entitats assenyalades a l’article 3 d’aquesta ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a que es refereix l’apartat anterior,
el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa estarà
constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal
minorada en les quantitats que hagi d’abonar al titular de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. A

efectes del disposat en els apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat
obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme
municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos
originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes
següents:

a) Subministraments

o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que
corresponguin a consums dels abonats efectuats en el municipi.
b)Serveis prestats als consumidors, necessaris per a la recepció del subministrament o
servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent els enllaços a la xarxa,
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posada en funcionament, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució
dels comptadors i instal·lacions propietat de l’empresa.
c) Lloguers,
cànons
o
drets
d’interconnexió
percebuts
d’altres
empreses
subministradores de serveis que utilitzen la xarxa de l’entitat que té la condició de
subjecte passiu.
d)Lloguers que ha de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o altres mitjans
utilitzats en la prestació del subministrament o servei.
e)Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.
4. No

s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, el impostos indirectes que
gravin els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers
que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així
mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les
quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser
utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1ª o 2ª del
registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri
corresponent, com a matèria prima necessària per a la generació d’energia susceptible
de tributació per aquest règim especial.

5.No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes
següents:
a)Les subvencions d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació

o
contraprestació per quantitats no cobrades que s’han d’incloure en els ingressos bruts
definits a l’apartat 3 d’aquest article.
c)Els ingressos financers, com interessos, dividends i qualsevol altres de naturalesa
anàloga.
d)Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.
e)Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6.Les taxes regulades en aquesta ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades a l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes o que pugui
establir l’Ajuntament per al prestació de serveis o la realització d’activitats de competència
local, de les que les esmentades empreses o entitats ostentin la condició de subjectes
passius.
7.La

quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 % a la base imposable definida en quest
article.

Article 7 – Període impositiu i meritació
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per
a la prestació del subministrament o servei, en els que procedirà aplicar el prorrateig
trimestral d’acord amb les regles següents:
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En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als
trimestres que restin per a finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què tingui lloc l’alta.
b) En els supòsits de baixes per cessament de l’activitat, es liquidarà la quota
corresponent als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, inclòs el trimestre
en què s’origini el cessament.
a)

2.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en els moments
següents:
a) Quan

es tracti de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a que es refereix l’article 1 d’aquesta
ordenança no requereixi llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat
l’esmentat aprofitament. A tal efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial
quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·licitin.
3.- Quan els aprofitaments especials de sòl, subsòl o vol de les vies públiques es
perllonguin durant diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc el dia 1 de gener
de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.
Article 8 – Règim de declaració i d’ingrés – Servei de telefonia mòbi
1.
Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil hauran de presentar
l’autoliquidació i realitzar l’ingrés de la quarta part de la quota establerta en l’article 5
d’aquesta ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.

La taxa es calcularà per trimestres naturals, tot i que es liquidarà per períodes anuals
vençuts.

2.

En relació a les operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades expressament a
l’article 5 d’aquesta ordenança, l’Ajuntament quantificarà la taxa en funció dels paràmetres
previstos en aquest últim article i girarà les liquidacions corresponents al període impositiu
de l’anualitat vençuda, en cas de incompliment del punt 1.

3.

Les altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil no relacionades
expressament a l’article 5 d’aquesta ordenança hauran de presentar, abans del 30 de
gener de cada any, la seva declaració en base als paràmetres previstos en aquest últim
article, per tal que l’Ajuntament quantifiqui la taxa i giri les liquidacions corresponents al
període impositiu de l’anualitat vençuda.

4.
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Article 9 – Règim de declaració i d’ingrés – Altres serveis diferents de la telefonia
mòbil
1. Respecte

als serveis de subministrament regulats a l’article 6 d’aquesta ordenança,
s’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre
natural al que es refereix. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o
servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a
l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de finalització.

Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil
posterior a cada trimestre natural.
2.

Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament
efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per
cadascun dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 6.3
d’aquesta ordenança. L’especificació referida al concepte previst a la lletra e) de
l’esmentat article, inclourà la identificació de l’empresa o empreses subministradores de
serveis a les que s’hagi facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a que es refereix l’apartat
a) de l’esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en
comptadors o altres instruments de mesura instal·lats en aquest municipi.
3. Les

empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als
titulars de les xarxes, amb la finalitat de justificar la minoració d’ingressos a que es
refereix l’article 6.2 d’aquesta ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la
identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.
4. S’expedirà

un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en el
lloc i en els terminis de pagament que s’indiquin.
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts es derivi
una liquidació de quota inferior a 6 euros, s’acumularà a la següent.
5. La

presentació de les autoliquidacions després del termini fixat en l’apartat 2 d’aquest
article, comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, d’acord amb el previst a
l’article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

6. L’empresa

“Telefónica de España SAU” a la qual “Telefónica SA” va cedir els diferents
títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà
de satisfer la taxa regulada en aquesta ordenança perquè el seu import queda
englobat en la compensació del 1,9 % dels seus ingressos bruts que ha de satisfer a
aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grupo Telefónica” estan subjectes al pagament de la taxa
regulada en aquesta ordenança.
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Article 10 – Infraccions i sancions
1.La falta d’ingrés del deute tributari que resulti de l’autoliquidació correcta de la taxa
regulada en aquesta ordenança dintre dels corresponents terminis, constitueix infracció
tributària tipificada a l’article 191 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2. La

resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que
preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la seva normativa de
desenvolupament i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta
Corporació.

Disposició addicional primera
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres Cmf,
Nt, NH i Cmm si així procedeix.
Si no es modifica la present ordenança fiscal, continuaran essent d’aplicació els paràmetres
establerts per als següents exercicis.
Disposició addicional segona
Els preceptes d’aquesta ordenança que per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament i aquelles en les quals es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris dels que portin causa.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de data 25/11/2009, i publicada
al Butlletí Oficial de la Província el 14/12/2009 començarà a aplicar-se a partir del dia 1
de gener de 2010. Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor fins a la seva
modificació o derogació expresses.

NOVA
REDACCIÓ
DESPRÉS
SENTÈNCIA TAXA MÒBILS 2014

DE L’EXECUCIÓ
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LES VIES
PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS

PROPOSTA DE REDACTAT INICIAL PER LES OOFF 2014 COM A RESULTANT DE LA EXECUCIÓ DE SENTENCIA
RECURS DE CASACIÓ NUM 5825/2010 DE DATA 5 D´ABRIL DE 2013, DEL TRIBUNAL SUPREM.- SALA DEL
CONTENCIOS ADMINISTRATIU- SECCIO SEGONA.

Article 1 - Fonament i naturalesa

A l’empara d’allò que preveuen els articles 57 i 20.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de
conformitat amb allò que disposen llurs articles 15 a 27, aquest Ajuntament estableix la
taxa per ús privatiu o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les
vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat, que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2- Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment dels usos privatius o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzin el domini públic per tal de prestar
serveis de subministrament que resultin d’interès general o que afectin a la generalitat o
una part important del veïnat.
2.- L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del
servei del subministrament sigui necessari utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que
materialment ocupi el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals. Modificat per :
Acord Ple de data 23 d´octubre de 2013. BOP NUM xxxx de data xxxxx
3.- En particular, es comprendran entres els serveis referits en els apartats anteriors,
els subministraments de gas, electricitat, telefonia (fixa o mòbil) i altres mitjans de
comunicació, que es prestin, total o parcialment, mitjançant xarxes i antenes fixes que
ocupin el domini públic local.
4.- El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, suposa l’exclusió expressa
de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessaris per a la
prestació dels serveis de subministrament d’interès general.

 90
132
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²282Q6V35101A3S2A079UY»
²282Q6V35101A3S2A079UY»
282Q6V35101A3S2A079U

 SECXI0Q3



04-11-13 09:52

Article 3 - Subjectes passius
1.- Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat, tals com els d’abastament de subministrament de gas, electricitat,
telefonia (fixa o mòbil) i altres anàlegs, així com també les empreses que explotin la
xarxa de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol
altra tècnica, independentment dels seu caràcter públic o privat.
2.- Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores a que es refereix l’apartat anterior. Modificat per :
Acord Ple de data 23 d´octubre de 2013, BOP NUM xxxx de data xxxxx
3.- També seran subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades,
que prestin serveis o explotin una xarxa de comunicació en el mercat, conforme a allò
previst als articles 6 i concordants de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, general de
telecomunicacions.
4.- Les empreses titulars de les xarxes a les que no els resulti d’aplicació el previst en els
apartats anteriors, estaran subjectes a la taxa per aprofitament especial o utilització
privativa dels béns de domini públic, regulada a l’ordenança fiscal corresponent.
Article 4.- Successors i responsables
Són successors i responsables tributaris les persones físiques i jurídiques i les entitats
previstes a l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en els
supòsits previstos en aquesta última llei, en l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació d’aquesta Corporació i en la resta de normativa aplicable.
Article 5 – Servei de telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària
Derogat per: Acord Ple de data 23 d´octubre de 2013. BOP NUM xxxx de data xxxxx

Article 6 – Altres Empreses Subministradores de Serveis (diferents a la tefonia
mòbil). Base imposable i quota tributària.
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, el subsòl o el vol de les
vies públiques municipals, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment al terme municipal
les empreses o entitats assenyalades a l’article 3 d’aquesta ordenança.
2. la Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a que es refereix l’apartat
anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa
estarà constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme
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municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al titular de la xarxa, per l’ús de
mateixa.
3. A

efectes del disposat en els apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat
obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme
municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos
originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes
següents:

a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que
corresponguin a consums dels abonats efectuats en el municipi.
b)Serveis prestats als consumidors, necessaris per a la recepció del subministrament o
servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent els enllaços a la xarxa,
posada en funcionament, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució
dels comptadors i instal·lacions propietat de l’empresa.
c) Lloguers,
cànons
o
drets
d’interconnexió
percebuts
d’altres
empreses
subministradores de serveis que utilitzen la xarxa de l’entitat que té la condició de
subjecte passiu.
d)Lloguers que ha de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o altres mitjans
utilitzats en la prestació del subministrament o servei.
e)Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.
4. No

s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, el impostos indirectes que
gravin els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers
que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així
mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les
quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser
utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1ª o 2ª del
registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri
corresponent, com a matèria prima necessària per a la generació d’energia susceptible
de tributació per aquest règim especial.

5.No

tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes
següents:
a)Les

subvencions d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades que s’han d’incloure en els ingressos bruts
definits a l’apartat 3 d’aquest article.
c)Els ingressos financers, com interessos, dividends i qualsevol altres de naturalesa
anàloga.
d)Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.

b) Les
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quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.

6.Les taxes regulades en aquesta ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades a l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes o que pugui
establir l’Ajuntament per al prestació de serveis o la realització d’activitats de competència
local, de les que les esmentades empreses o entitats ostentin la condició de subjectes
passius.
7.La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 % a la base imposable definida en aquest
article.

Article 7 – Període impositiu
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per
a la prestació del subministrament o servei, en els que procedirà aplicar el prorrateig
trimestral d’acord amb les regles següents:
En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als
trimestres que restin per a finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què tingui lloc l’alta.
b) En els supòsits de baixes per cessament de l’activitat, es liquidarà la quota
corresponent als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, inclòs el trimestre
en què s’origini el cessament.
a)

2.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en els moments
següents:
a) Quan es tracti de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a que es refereix l’article 1 d’aquesta
ordenança no requereixi llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat
l’esmentat aprofitament. A tal efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial
quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·licitin.
3.- Quan els aprofitaments especials de sòl, subsòl o vol de les vies públiques es
perllonguin durant diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc el dia 1 de gener
de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.

Article 8 – Règim de declaració i d’ingrés – Servei de telefonia mòbil
Derogat per : Acord Ple de data 23 d´octubre de 2013. BOP NUM xxxx de data xxxxx
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Article 9 – Règim de declaració i d’ingrés – Altres Empreses Subministradores de
Serveis ( diferents a la telefonia mòbil ).
1. Respecte

als serveis de subministrament regulats a l’article 6 d’aquesta ordenança,
s’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre
natural al que es refereix. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o
servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a
l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de finalització.

2.
Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil
posterior a cada trimestre natural.
Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament
efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per
cadascun dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 6.3
d’aquesta ordenança. L’especificació referida al concepte previst a la lletra e) de
l’esmentat article, inclourà la identificació de l’empresa o empreses subministradores de
serveis a les que s’hagi facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a que es refereix l’apartat
a) de l’esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en
comptadors o altres instruments de mesura instal·lats en aquest municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als
titulars de les xarxes, amb la finalitat de justificar la minoració d’ingressos a que es
refereix l’article 6.2 d’aquesta ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la
identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en el
lloc i en els terminis de pagament que s’indiquin.

Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts es derivi
una liquidació de quota inferior a 6 euros, s’acumularà a la següent.
5. La

presentació de les autoliquidacions després del termini fixat en l’apartat 2 d’aquest
article, comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, d’acord amb el previst a
l’article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

6. L’empresa

“Telefónica de España SAU” a la qual “Telefónica SA” va cedir els diferents
títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà
de satisfer la taxa regulada en aquesta ordenança perquè el seu import queda
englobat en la compensació del 1,9 % dels seus ingressos bruts que ha de satisfer a
aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grupo Telefónica” estan subjectes al pagament de la taxa
regulada en aquesta ordenança.
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Article 10 – Infraccions i sancions
1. La

falta d’ingrés del deute tributari que resulti de l’autoliquidació correcta de la taxa
regulada en aquesta ordenança dintre dels corresponents terminis, constitueix infracció
tributària tipificada a l’article 191 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.

2. La

resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que
preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la seva normativa de
desenvolupament i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta
Corporació.
Disposició addicional primera
Modificada per: Acord Ple de data 23 d´octubre de 2013. BOP NUM xxxx de data
xxxxx
Si no es modifica la present ordenança fiscal, continuaran essent d’aplicació els paràmetres
establerts per als següents exercicis.
Disposició addicional segona
Els preceptes d’aquesta ordenança que per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament i aquelles en les quals es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris dels que portin causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de data xxx, i publicada al Butlletí
Oficial de la Província el xxxxx començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de
2014 Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor fins a la seva modificació o
derogació expresses.
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ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ
1. Article 21 modificat

Article 21.- Desenvolupament del cobrament en període voluntari
1.- Amb caràcter general, el pagament s'efectuarà en les entitats col·laboradores o en
l’entitat que presti el servei de caixa, si és el cas.
Als efectes del previst en l’article anterior, es distingeixen dos tipus de terminis per al
pagament en període voluntari dels deutes per rebut:
a) Termini ordinari (SPO): Serà d’aplicació als contribuents, i d’altres obligats, que no
estiguin acollits al termini especial, o hagin incomplert els requisits d’aquest, i que es regula
als capítols III i IV d’aquesta Ordenança.
b) Termini fraccionat (SPF): Serà d’aplicació als contribuents, i d’altres obligats, que sol·licitin
la seva aplicació. Aquest sistema implicarà el manteniment en via voluntària, fins el final del
termini especial, de tots els rebuts per padró, inclosos en el termini normal, que vagin
vencent durant l’exercici.
El termini especial finalitzarà quan, per l’Ajuntament, es procedeixi a gestionar el cobrament
al sol·licitant de l’últim càrrec de regularització, per l’import resultant del diferencial existent
entre els pagaments realitzats durant les primeres nou mensualitats i el total dels deutes de
cobrament periòdic corresponents a l’exercici
pel que s’ha sol·licitat l’esmentat termini especial, distribuït en una darrera mensualitat.
c) ) Termini avançat (SPA): Serà d’aplicació als contribuents, i d’altres obligats, que sol·licitin
la seva aplicació. Aquest sistema implicarà el pagament en via voluntària i de manera
avançada dels tributs inclosos en aquest sistema, amb una bonificació del 3% sobre l’import
total.
2.- El pagament dels deutes tributaris i de les sancions es podrà fer sempre en diners de
curs legal.
També es podrà realitzar el pagament amb algun del següents mitjans:
a) Xec bancari conformat i nominatiu a favor de l’Ajuntament.
b) Targetes de crèdit i de dèbit, pels ingressos públics que s’admetin per part de la
Tresoreria Municipal.
c) Transferència bancària.
d) Domiciliació bancària.
e) Girs postals
3.- En tot cas, a qui hagi pagat un deute se li lliurarà un justificant del pagament realitzat,
conforme amb el que estableix l’article 41 del Reglament general de recaptació. També, el
deutor podrà sol·licitar una certificació acreditativa del pagament efectuat
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4.- Els deutes no satisfets en els períodes esmentats s'exigiran en via de constrenyiment i
les quantitats satisfetes fora de termini es computaran com a pagaments a compte.
5.- Perquè el deute en període voluntari quedi extingit,el deute tributari ha de ha de ser
pagat en la seva totalitat.
6.- Conclòs el període voluntari de cobrament, després de la recepció i el tractament de les
cintes informàtiques que contenen les dades de la recaptació dels conceptes la cobrança
dels quals hagi finalitzat, s'expediran les relacions de rebuts i liquidacions que no s'hagin
satisfet en període voluntari.
7.- Per poder-se acollir al sistema de termini fraccionat (SPF) descrit en l’anterior article,
hauran de concórrer en el sol·licitant els requisits següents:
a) Complimentar el formulari especial, dissenyat a tal efecte per l’Ajuntament, dins els
períodes que es fixin per l’Ajuntament, amb data límit de 31 de gener.
b) No mantenir cap tipus de deutes pendents en via executiva.
c) Efectuar els següents pagaments:
1) Durant nou mensualitats, (de febrer fins octubre), la quantitat que figuri en el formulari de
sol·licitud, fixada pels serveis de l’Ajuntament, equivalent al resultat de dividir per nou el
conjunt dels deutes liquidats al sol·licitant corresponets als tributs d’Impost sobre Béns
Immobles, Impost sobre vehicles, Taxa recollida residus domiciliaris, Taxa de cementiri i
Taxa per reserva d’espai (guals). El càlcul es farà sobre els imports de l’exercici
immediatament anterior, o si és possible, sobre l’import estimat per l’any en curs.
2) Al mes de novembre la quantitat que resulti de la regularització descrita en l’article 21.1.
d) Realitzar els pagaments de les quotes mensuals anterior, mitjançant domiciliació
bancària els dies 5 de cada mes.
e) Termini d’acolliment: fins al dia 31 de gener.

L’acolliment al sistema de termini fraccionat (SPF) es prorrogarà automàticament
perl’exercici següent, sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa al
mateix, i no tingui deutes pendents de pagament en via executiva.
8.- L’Ajuntament aplicarà els pagaments mensuals, realitzats a compte per cada sol·licitant,
a l’import que totalitzarien els seus deutes vençuts si es tinguessin en compte els terminis
normals de cobrament i, en el seu cas, el sobrant o defecte, li serà, respectivament,
reintegrat o reclamat, de conformitat al procediment següent:
1.- Una vegada abonats pel sol·licitant els nou pagaments, i en els terminis assenyalats, es
procedirà a la regularització, confeccionant l’Ajuntament un càrrec mensuals addicionals de
regularització,
2.- El sol·licitant haurà d’abonar, a partir de la data que se li assenyali, i amb una cadència
mensual els nous terminis calculats de conformitat a l’establert en l’apartat anterior.
3.- En el supòsit que el total deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es
procedirà d’ofici a la devolució.
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9.- Si el sol·licitant incorregués en l’impagament del qualsevol càrrec del termini especial
concedit, restarà aquest sense cap efecte, produint-se automàticament les següents
conseqüències:
a) La pèrdua del termini fraccionat (SPF), recuperant-se el termini normal de pagament, amb
la data de venciment del període voluntari ordinari corresponent a cada tipus d’ingrés del
deute pendent.
b) La regularització automàtica dels pagaments realitzats, que es portarà a terme de
conformitat amb els següents criteris:
1.- Els pagaments realitzats s’aplicaran als deutes existents fins la data de
l’incompliment, per ordre de major a menor antiguitat, determinant-se aquesta per la
data de venciment del període voluntari ordinari fixat per cadascun.
2.- En el supòsit que els deutes existents fins la data de l’incompliment es trobin
parcialment coberts pels pagaments realitzats, el deute es desglossarà en dues
fraccions, una que coincidirà amb l’import parcialment cobert i l’altra per l’import
restant no cobert, que restarà pendent de pagament amb el venciment ordinari que
correspongui al seu tipus d’ingrés.
3.- En el supòsit que els deutes existents fins la data de l’incompliment fossin coberts
pels pagaments realitzats, produint-se un sobrant, aquest es retornarà a l’interessat.
4.- Els deutes exigibles amb posterioritat a la data de l’incompliment, s’exaccionaran
pel procediment general.
10.- La normativa reguladora del termini fraccionat (SPF) afecta, únicament i exclusivament,
la durada del termini per al pagament dels deutes per rebut i, per tant, no suposa cap
alteració dels terminis per exercir els recursos en la seva contra, ni qualsevol altre aspecte
de la gestió tributària, que es seguirà regint per la seva normativa específica.
11.- Per poder-se acollir al termini avançat (SPA) hauran de concórrer en el sol·licitant els
requisits següents:
a) Complimentar el formulari especial, dissenyat a tal efecte per l’Ajuntament, dins els
períodes que es fixin per l’Ajuntament, amb data límit de 31 de gener.
b) No mantenir cap tipus de deutes pendents en via executiva.
c) Efectuar el pagament dels tributs periòdics de l’Ajuntament de Salou en un únic
pagament, al mes de febrer, i aprofitar-se d’una bonificació del 3% de l’import total.
12.- Regulació del pagament en termini avançat:
a) Els conceptes tributaris, de caràcter anual que s’inclouen en el SPA són els
següents:
•
•
•

Impost sobre Béns Immobles (Urbana i Rústica)
Taxa per recollida de residus urbans
Impost sobre Vehicles de tracció mecànica
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Guals (Entrada i estacionament de vehicles)
Taxa de Cementiri

b) El càlcul de l’import total, a avançar durant el mes de febrer, s’estima amb l’aplicació
de les ordenances fiscals vigents i amb les dades tributàries de titularitats del
sol·licitant en el moment de l’estimació.
c) Al mes de novembre, i ja amb tots els padrons fiscals generats, es regularitzarà
l’import estimat que es va calcular, tenint en compte l’import real que li correspon al
sol·licitant (amb les altes, baixes i bonificacions que hagin tingut lloc durant l’exercici
tributari). D’aquesta forma:
- si l’import real resultant és superior a l’estimat, es generarà una última quota al mes
de novembre, incluint aquesta diferència.
- en canvi, si l’import real resultant és inferior a l’estimat, es procedirà a una
devolució d’ingressos, en el mateix compte bancari indicat.
d) La sol·licitud només pot ser per l’import total dels tributs. No es pot sol·licitar el
Sistema de Pagament Avançat per només alguns d’aquests tributs.
e) Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de l’única quota, es procedirà a
l’anul·lació del Sistema Pagament Avançat.
f) En cas de renúncia o anul·lació per impagament, es recuperarà el termini normal de
pagament, amb la data de venciment del període voluntari ordinari (definit al Calendari
del Contribuent), corresponent a cada tribut.
g) L’adhesió al sistema es mantindrà en els següents exercicis, tenint per tant, validesa
per temps indefinit, en tant no sigui comunicat expressament el contrari, per part de
l’interessat.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Barragán:
-Sí Sr. Alcalde. Bon dia a tothom. La proposta que avui es presenta per a la seva aprovació,
redueix un 3% l’import de l’IBI i congela la resta de taxes i impostos per rebaixar la pressió
fiscal al 2014. Apuntar també que qui s’aculli al pagament avançat (novetat tributària a la
qual em referiré més endavant) podrà acumular un 3% més de rebaixa (en total el ciutadà
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pot beneficiar-se d’un 5,9% menys en l’impost de l’IBI i altres impostos). Per tant, crec que
essent l’IBI l’import que a efectes reals compta amb més càrrega fiscal pel ciutadà, l’hem
ajustat a la realitat econòmica del moment.
Amb aquesta proposta d’ordenances fiscals, hi ha també la voluntat real de fomentar una
reactivació de l’activitat econòmica i de creació de noves empreses i llocs de treball.
Podem presentar doncs aquestes ordenances fiscals gràcies a l’acurada gestió econòmica
que es porta a terme des de l’any 2009 i que ha permès eixugar el dèficit heretat.
Com a part destacada per fomentar la reactivació econòmica es proposa rebaixar un 10% la
taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires. No oblidem doncs que aquesta nova
mesura s’afegeix també a les mesures anticrisi que ja es van iniciar al 2010 i que aquest any
vinent s’amplien fins a 57.
Amb l’aprovació d’aquestes ordenances fiscals tot i la rebaixa en els ingressos previstos es
manté la ferma voluntat de poder continuar amb la mateixa prestació de serveis als nostres
ciutadans sense retallades, i també, de manera parallela, a partir de l’any 2014 s’aprovarà
una convocatòria de subvencions per a empreses i autònoms que creïn ocupació i una línia
d’ajuts a joves emprenedors i a aturats de llarga durada que iniciïn una activitat empresarial.
Així els primers podran rebre entre 250 i 400 euros quan creiïn un nou lloc de treball i
utilitzin la borsa de treball municipal. En l’altre cas, quan posin en marxa una activitat els
joves fins a 35 anys i els aturats de llarga durada que capitalitzin l’atur rebran una subvenció
equivalent al 50% de l’import de la taxa d’obertura de l’establiment.
Un altre aspecte que també es posarà en marxa, a partir de primers d’any, es que ja que la
normativa actual no preveu ni l’exempció ni la bonificació del pagament de la plusvàlua quan
una persona es veu obligada a lliurar el seu habitatge per no poder fer front al pagament de
l’hipoteca, l’ajuntament li donarà una subvenció equivalent a aquest impost.
Vull destacar també que es manté el sistema de pagament fraccionat sense interessos amb
10 mensualitats i s’amplia amb una nova modalitat de pagament avançat en un únic rebut al
mes de febrer amb un 3% de bonificació. Aquest tema és al qual em referia al començament
de l’explicació.
Finalment, s’ha simplificat també el procediment d’obertura d’activitats innòqües amb el
règim de comunicació prèvia, permetent que aquestes activitats puguin ser tramitades de
manera més senzilla i ràpida amb una taxa única que es liquidarà en el moment que es
comuniqui l’activitat fent per tant que amb una única actuació i finestreta l’usuari pugui
tramitar convenientment l’obertura de la seva activitat.

Sr. Alcalde:
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-Moltes gràcies Sr. Barragán. Més intervencions?

Sr. Otal:
-Sí. Com ha dit el regidor, la modificació de les ordenances fiscals que se’ns planteja avui per
l’aprovació i vigència al 2014 tenen com a punts més rellevants la congelació de tots els
impostos i taxes, la readaptació dels preus de la via pública on la major part de les
ocupacions d’aquesta via baixarà un 10%, si bé és cert que el regidor ha dit que hi ha unes
zones molt significatives al municipi, de primera línia i que tenen una pujada per a una
ocupació efectiva i real, però la baixada neta de la quota del 3% de l’IBI que juntament amb
una sèrie d’avantatges del calendari i pagaments adelantats doncs és veritat que fa baixar la
quota significativament.
Bé, hem de creure que aquest tractament que fa la proposta de l’equip de govern respon a
la previsió que en certa manera està obligat de complir el marc pressupostari que
precisament passarà en un dels punts que venen darrere, pel 2013-2016, i també pel Pla de
Sanejament previst pel mateix període. Per tant, això és el que condiciona l’eina de gestió
més eficaç, més efectiva que tenim a l’ajuntament i es suposa que això és fruit d’un estudi
molt acurat dels recursos perquè vistes les ordenances fiscals, vistos els recursos en gran
manera si consederem la resta que no venen per aquesta via però que són menys
importants, recordarem que l’IBI pràcticament és un 50% dels ingressos ordinaris. Si partim
de dues premisses, en primer lloc que l’IBI està molt alt, molt alt fruit de la gran pujada de
l’IBI que es va aprovar al 2011 amb vigència 2012, 2013, congelat enguany i la baixada que
es proposa ara, jo calculo que hi ha encara un diferencial d’entre 4 i 5 punts o 6 punts,
depèn de com vagi la inflació, però clar, s’ha de comptar la inflació de cada any que era la
lògica pujada que s’aplica a tot arreu. Però encara, tot i així, tenim un diferencial entre 5-6
punts de més, entre cometes, que podríem tenir i que moltes vegades no ha vingut impulsat
pels ajuntaments sinó pel Govern Central de l’Estat. Això és una premissa, d’aquesta vegada
jo no n’estic segur. Però és molt probable que l’equip de govern tingués marge per baixar
més els impostos sobre paper.
Però bé, per a mi hi ha un element corrector molt important. A mi no m’agrada, ho he dit
sempre, no m’agraden els impostos baixos entenent bé el que vol dir, no m’agrada no
disposar de recursos perquè un bon pressupost, i aquí quedarà pendent com el
confeccionarà l’equip de govern, un bon pressupost és una eina molt solidària, molt eficaç de
redistribució de recursos, la clau és disposar d’aquests recursos, relativament raonables, tot i
que considero que hi havia marge per baixar-los més, però disposar d’aquests recursos per a
través del pressupost redistribuir en els serveis essencials i que ja ho he dit a les comissions
informatives, que es tingui especial sensibilitat amb àrees, que quantitativament no són
molts diners però en canvi tenen una repercussió en àmplies capes de la societat, m’estic
referint a cultura, entitats veïnals, ensenyament, subvencions i ajuts, és a dir, ajuts a nens
per a llibres, atenció a la biblioteca. Estic parlant d’una sèrie de coses per les quals és
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necessari disposar de recursos. Per tant, també entenc o puc entendre al govern quan no
ajusta tota la possibilitat de rebaixa que possiblement podria tenir.
En tot cas, en tot cas, el meu vot serà de donar-li un vot de confiança amb l’abstenció tot i
tenir en compte que el nostre grup examinarà molt acuradament el tema del pressupost
perquè el tema del pressupost aquest marge que jo crec que avui es disposa d’aquest IBI alt
que estan pagant els ciutadans de Salou, tot i amb les mesures correctores que ha dit el
regidor que és veritat que han baixat, un 3% la quota, més l’IPC que correspondria a cada
any però és cert que crec que estem en disposició de confeccionar un pressupost bo i un
pressupost que sigui element de justicia i de redistribució dels recursos. M’imagino que
s’elaborarà al mes de novembre o de desembre per aprovar-lo abans que acabi l’any. Per
tant, el meu vot serà d’abstenció.

Sr. Alcalde:
-Bé, gràcies Sr. Otal. Ja que parla vostè del tema del pressupost i per avançar-li i dir-li que
estem veritablement contents perquè aquesta sensibilitat envers a aquestes àrees, com són
ensenyament, subvencions a entitats, ajuts a les famílies, etc, ja li avanço que és una
sensibilitat compartida. Per tant, li agraeixo aquest vot de confiança però pensi que s’inicia la
feina dels pressupostos i aquesta és una de les directrius que vostè també en una comissió
ja va manifestar però que li insisteixo que és una sensibilitat compartida, la compartim
plenament. Gràcies per la seva aportació i gràcies també per la seva confiança.

Sr. Pellicé:
-Sí, en primer lloc dir que l’objectiu de les ordenances al final és obtenir uns ingressos per
cobrir una sèrie de serveis que generen unes despeses, unes despeses que en aquests
moments, i d’això ja n’he fet menció en d’altres anys, que desconeixem les que vostès tenen
previstes pel proper pressupost. Per tant, no sabem si són necessaris o no aquests ingressos
i fins a quin punt es pot fer major o menor esforç en quant a l’augment o no de rebaixa dels
impostos, per tant, sempre hi ha un element, cada any, en l’aprovació de les ordenances que
no ens permet obtenir un anàlisi més profund de la necessitat dels ingressos que determinen
aquestes ordenances.
I deixi’m matisar, vostès parlen d’una reducció del 3%, fins i tot, en algun informe que hem
vist parla d’un increment negatiu o nul, jo entenc que un increment negatiu o nul deu ser un
decrement o deu ser una disminució però jo crec que al final vostès volen dir el que volen
dir, que és un increment, el que passa és que no és negatiu perquè al final és un increment
d’un 7%, és a dir, l’Estat puja el 10% i vostès sí és cert que fan un esforç en intentar
minimitzar aquesta pujada del 10% i el deixen en un 7% i evidentment és millor un augment
d’un 7% que no pas un augment d’un 10%. Però vostès ja tenien previst en el Pla de
sanejament pel 2014 una reducció superior a aquest 3%.

 102
132
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²282Q6V35101A3S2A079UY»
²282Q6V35101A3S2A079UY»
282Q6V35101A3S2A079U

 SECXI0Q3



04-11-13 09:52

Vostè diu que no es pot rebaixar més si es volen mantenir els serveis. Bé, nosaltres creiem
que hi ha marge sense malmetre aquests serveis evidentment això comporta un exercici que
a vegades sabem que no el farà aquesta administració ni el farà cap administració, que és
l’exercici que han de fer les empreses i les famílias cada cop que no ho fan vostès, és a dir,
mirar cadascuna de les despeses, començar des de zero, allò que en diem “pressupost zero”
i ficar en qüestió totes i cadascuna de les despeses de l’administració, sé que això no es farà,
sé que això és així, però les famílies, al final, i les empreses ho han d’acabar fent perquè no
tenen la capacitat, i menys en aquest moment, de transmetre aquests augments sobre la
demanda, sobre els seus preus, no poden pujar preus i això a vegades dins de
l’administració sí que és un exercici que és més fàcil de dir, ens falten uns ingressos,
nosaltres ho apugem i ja retallaran les famílies. Per tant, crec que moltes vegades cal tenir
una major sensibilització, un major esforç d’aquest caire.
Deixi’m fer referència a una de les taxes, de les altres ja n’ha fet referència el regidor, que
moltes es mantenen, d’altres tenen fins i tot alguna rebaixa. En el tema de la taxa per la
tramitació d’obertura d’activitats i installacions vostès estableixen per aquelles activitats
innòqües o de règim de comunicació una quota única de només 300€, per les altres de
1.600€ i nosaltres vàrem demanar que pel que feia referència als canvis de titularitat, que és
una mera comunicació, està contemplat que s’hagi de pagar aquest 50% d’aquesta taxa,
llavors sí que els hi vam manifestar que ens semblava que el fet de presentar un paper amb
la comunicació d’aquest canvi de titularitat ens semblava un cost excessiu tenir que pagar el
50% d’aquestes taxes quan entenem que només és una comunicació, vostès van tenir el
compromís de revisar aquest cost i unes les van rebaixar en 80 €, les altres en 195 € i també
és cert que tenen el compromís de verificar quin ha de ser el procediment per tal de si es
poden ajustar aquests costos, jo crec que és important que hi hagi aquesta voluntat i, a més
a més, probablement en algunes altres taxes també hi hauria de ser.
Per tant, nosaltres, tal i com ja he dit abans, considerem insuficient aquesta rebaixa d’aquest
3%, creiem que es podria haver anat més enllà però en tot cas reconeixem aquest esforç,
reconeixem que millor és aquest 7% que el 10% i, per tant, en aquest cas ens abstindrem.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Pellicé. També agrair-li la seva abstenció, que en definitiva també és
confiança. Gràcies.

Sr. Garcia:
-El vot del Grup municipal del Partit Popular ja avanço que serà favorable a les ordenances
fiscals principalment pels motius que a continuació manifestaré. En primer lloc, ja s’ha dit
avui, òbviament pel regidor de l’àrea, que hi ha una rebaixa de la pressió fiscal als ciutadans,
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als veïns de Salou, una rebaixa que la que més s’ha de destacar és la de l’IBI, una baixada
d’un 3% i també la congelació de la resta d’impostos i taxes municipals les quals ni
s’actualitzen amb l’IPC previst. Creiem que aquesta és una decisió molt important que afecta
al final a les butxaques dels nostres veïns i que amb la situació que s’està vivint doncs hem
de fer un esforç perquè la pressió fiscal es redueixi en la mesura del possible i dic amb la
mesura del possible perquè jo crec, i li dic tots, no parlo de l’equip de govern, parlo de tots
els membres de la corporació, estic convençut que el que voldríem és rebaixar la pressió
fiscal el màxim que es pugués però és evident que l’Ajuntament de Salou ha de prestar una
sèrie de serveis als nostre veïns, als nostres ciutadans i hem de comptar amb una sèrie
d’ingressos a efectes que la qualitat d’aquests serveis pugui continuar sent una qualitat
òptima com la que tots volem que ens donin. Aquest és un primer motiu.
Però també hi ha un segon motiu i és que també amb aquestes ordenances fiscals entenem
que són un instrument que d’alguna manera fomenta i impulsa l’economia local. Abans
també s’ha fet referència al fet que hi ha una convocatòria de subvencions per les empreses
i autònoms que creïn ocupació i una línia d’ajuts pels joves. Doncs bé, aquesta és una
qüestió que jo crec que l’hem de destacar, una qüestió que hem de rebre d’una manera molt
favorable perquè d’alguna manera impulsarà l’economia o aquesta és la pretensió, que
s’impulsi l’economia i que es dinamitzi l’economia del nostre municipi.
S’ha fet referència també a d’altres qüestions que citaré de manera molt breu, com la
reducció d’un 10% de la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires i també el
tema de facilitar el pagament d’aquests tributs als nostres veïns amb el pagament fraccionat
i el pagament anticipat que també suposava una bonificació del 3% sobre l’import total.
També m’agradaria destacar una qüestió important que és el que podríem denominar una
millora a la normativa estatal la qual no preveu ni l’exempció ni la bonificació del pagament
de la plusvàlua a les situacions en què una persona es vegi obligada a lliurar el seu habitatge
per no poder fer front al pagament de la hipoteca o per quan el banc realitza l’execució
d’aquesta hipoteca. Doncs bé, creiem que aquesta bonificació i aquestes exempcions són
molt important per la gent que es veu afectada per aquestes situacions.
I, en definitiva jo crec que aquestes qüestions que he destacat són suficients com per tal que
el Grup Popular entengui que les mesures, les ordenances fiscals que estem avui aprovant,
que sotmetem a votació doncs són unes bones ordenances fiscals i per això el vot del Grup
Popular serà favorable.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Garcia. Sr. Henar.

Sr. Henar:
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-Gràcies Sr. Granados. Bé, ja s’han exposat molts aspectes de les ordenances, en tot cas,
nosaltres volem destacar la nostra discrepància, vull dir que estem en la resta de punts força
d’acord, però mostrem la nostra discrepància en dos punts fonamentals.
El primer ja s’ha apuntat aquí, el que passa és que s’ha dit genèricament, i nosaltres volem
manifestar, perquè creiem que és així, vostès baixen l’Impost de Béns Immobles en un
2,9%, i aprofito per a dir Sr. Barragán que és un 2,9%, no és un 3%, i una dècima de punt
per les famílies pot ser molt, és un 2,9%, faci vostè la diferència entre el 0,97% que era el
tipus impositiu de l’any passat i el 0,941% que és el d’enguany i això li dóna un 2,9%. Té la
importància que té però siguem objectius i diguem la realitat de les coses. En tot cas,
pensem que hi ha marge per fer una baixada superior que nosaltres xifrem en una quantitat
superior al doble, més del 7%.
Aquest any la previsió de recaptació per aquest concepte en el primer escenari plantejat pel
Pla de Sanejament d’acord amb el seus propis números era de 17.100.000 € i vostès van
preveure que en el Pla de Sanejament al 2014 s’havia d’ingressar per anar bé 17.100.000 €.
Doncs bé, un cop aplicada la rebaixa del 2,1% en relació al tipus de gravamen, una vegada
feta aquesta rebaixa vostès preveuen un ingrés, en el punt següent apareix aquesta
descripció, uns ingressos, clar no podem parlar del pressupost però sí del Pla d’Estabilitat.
Per tant, preveuen uns ingressos de 17.991.800 €, vostè s’ho està mirant, és a dir, preveu
uns ingressos després de la disminució del 2,9% de 898.800 € més dels previstos inicialment
en el Pla de Sanejament, la qual cosa representa un 4,99%, és a dir, si al 2,9% de rebaixa
que ja han fet li sumen un 4,99% que podríem fer sense afectar el pressupost del 2014, amb
les previsions del Pla d’Estabilitat, això fa un 7,89% que vostès podrien baixar l’IBI i encara
recaptarien 17,1 milions que tenien pressupostats inicialment. Bé, com que l‘IBI dels tres
darrers anys va tenir un increment del 19,35% en relació al del 2011, ja s’ha citat, estigueu
ben segur Sr. Barragán que els contribuents de Salou haurien agraït un major esforç de
contenció impositiva, que no dic que hagi de ser del 7,89% ple però sí que dóna marge
gairebé a uns altres tres punts per poder baixar. Perquè, en definitiva, la situació de les
famílies francament ho haurien agraït.
En següent lloc no estem d’acord amb el plantejament d’exempcions i de bonificacions de les
taxes per ocupació de la via pública tal i com les plantegen, sense cap criteri, a judici de la
Junta de Govern Local, són unes exempcions que la Junta de Govern Local decidirà amb un
informe motivat previ sobre l’interès general de l’activitat perquè entenem que és massa
fàcil, tal i com es planteja, massa possible caure en temptacions partidistes o sectàries en
l’aplicació d’aquestes exempcions. Entenem que el caràcter d’interès general d’una activitat
en la via pública per obtenir aquestes exempcions hauria d’estar explicitada i fonamentada
en les ordenances per raó dels objectius: socials, culturals de l’entitat promotora o del
caràcter de l’activitat a desenvolupar a la via pública.
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Són dues discrepàncies importants, ara bé, malgrat aquestes discrepàncies dels punts
esmentats nosaltres reconeixem que hi ha un esforç de rebaixa d’impostos i, per tant,
nosaltres no votarem en contra d’aquesta baixada d’impostos i el nostre grup s’abstindrà.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias, també agrair-li, en definitiva, aquesta abstenció que l’entenem
com un vot de confiança amb les discrepàncies que vostè ha remarcat, em sembla correcte
que les manifesti.
Bé, jo si em permeteu fer una reflexió del que signifiquen aquestes ordenances.
Veritablement per l’acció de govern significa que tindrem menys ingressos amb el qual
existeix el compromís de fer una gestió encara molt més rigurosa però també reconèixer que
aquesta gestió es ve fent des de fa un temps i ens ha permès que a Salou els ciutadans i
ciutadanes de Salou i també les empreses ubicades al nostre terme municipal puguin gaudir
en aquells impostos, com és l’IBI, d’una reducció i també els qui fan ús de la via pública que
es trobaran que també hi haurà una reducció. Però de forma genèrica la resta d’impostos
queden congelats, són ben pocs, ben pocs, els municipis que han elaborat les ordenances
fiscals on hi hagi una reducció de la pressió fiscal com aquí s’està plantejant. Per tant, jo
crec que ens hem de congratular tots plegats de que la ciutadania de Salou pugui gaudir
d’aquests avantatges. I els avantatges per a ells i una reducció d’ingressos per la Corporació
que no significarà la reducció de la qualitat dels serveis que es venen prestant, ni molt
menys, perquè està el compromís de la gestió rigurosa perquè això no sigui així i, per tant,
podem dir que es garanteix també els serveis que es prestaran per part de la Corporació que
seran de qualitat. Per tant, felicito al regidor de l’Àrea de Serveis Econòmics, a tots els
membres de l’equip de govern per fer possible aquesta situació i agrair novament als grups
de l’oposició la seva abstenció que considerem que és un vot de confiança i és un fet que
des del govern volem agrair.

503.- RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
RELATIU AL REQUERIMENT AL CONSORCI CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC
D'ANULLACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ, DE LES
LIQUIDACIONS D'I.B.I., EXERCICI 2013, CORRESPONENTS A LES FINQUES
UBICADES AL MUNICIPI DE SALOU

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 d’octubre de 2013 i que es transcriu tot
seguit:
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“REQUERIMENT AL CONSORCI CENTRE RECREATIU TURÍSTIC D'ANULLACIÓ
MITJANÇANT PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ, DE LES LIQUIDACIONS D'I.B.I.,
EXERCICI 2013, CORRESPONENTS A LES FINQUES UBICADES AL MUNICIPI DE
SALOU
AL CONSORCI CENTRE RECREATIU TURISTIC

1r.- Que l’Ajuntament de Salou ha tingut coneixement, amb motiu dels recursos de reposició
interposats per diferents titulars contra les liquidacions de l’IBI practicades per aquesta
Corporació, que aquest C.R.T. ha girat rebuts d’IBI corresponents a l’exercici 2013, als
següents titulars:

- Liquidacions girades a PORT AVENTURA ENTERTAINMENT S.A.:
REF. CADASTRAL
5101910CF4550A0001QW
5101901CF4550A0001HW
5101906CF4550A0001GW
4401504CF4540D0001DW
5101902CF4550A0001WW

IMPORT
1.518,99 €
373.506,86 €
85.652,97 €
128.624,36 €
125.101,17 €

- Liquidacions girades a HOTEL CARIBE RESORT S.L.
REF. CADASTRAL
4401502CF4540D0001KW

IMPORT
188.494,50 €

- Liquidacions girades a ESTIVAL RESORT S.A.
REF. CADASTRAL
4708701CF4540D0001TW

IMPORT
21.254,97 €

- Liquidacions girades a MEDITERRANEA BEACH & GOLF COMMUNITY S.A.
REF. CADASTRAL
4401501CF4540D0001OW
4706801CF4540D0001XW
4506601CF4540D0001UW
5810403CF4541B
4793101CF4449D0001KS
5101903CF4550A0001AW
5101904CF4550A0001BW

IMPORT
61.569,79 €
15.253,64 €
17.124,26 €
50.699,73 € *
333,89 €
37.663,15 €
1.159,32 €
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5101907CF4550A0001QW
5101908CF4550A0001PW
5101909CF4550A0001LW
5195201CF4459E0001QW
5480301CF4458A0001DK
5480901CF4458A0001FK
5480902CF4458A0001MK
5480903CF4458A0001OK
5480904CF4458A0001KK
5480905CF4458A0001RK
5480906CF4458A0001DK
5488102CF4458G0001IE
5488103CF4458G0001JE
5588801CF4458H0001LS
5788101CF4458H0001ZS
5990801CF4459B0001TZ
5992702CF4459B0001BZ
5992703CF4459B0001YZ
5992704CF4459B0001GZ
5992706CF4459B0001PZ
5992708CF4459B0001TZ
5992710CF4459B0001LZ
5992711CF4459B0001TZ
5992712CF4459B0001FZ
6085301CF4468E0001FS
6085201CF4468E0001GS
6282401CF4468C0001PJ
6282402CF4468C0001LJ
6286501CF4468E0001AS
6286502CF4468E0001BS
6286503CF4468E0001YS
6386601CF4468E0001US
6490701CF4469A0001IH
6584901CF4468D0001HE
6588401CF4468H0001HH

04-11-13 09:52

627,49
19.594,32
223,18
10.565,79
25.299,46
60.479,92
259,33
12.495,94
512,26
5.528,76
70.016,60
21.751,50
10.418,42
29.083,60
3.584,68
217,38
32.288,12
37.925,57
12.169,97
18.663,82
27.745,12
5.665,81
2.560,90
3.293,49
292,17
30,78
9.404,86
41.834,41
22.975,72
7.195,34
18.959,48
961,19
194,38
85,04
209,25

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ **
€
€
€
€
€
€
€
€
€

* (hi ha un error en ref.cadastral. Correcte 4401505CF4540D0001XW)
** (hi ha un error en ref.cadastral. Correcta 6086201CF4468E0001GS)
- Liquidacions girades a la Sra. M. O. S.
REF. CADASTRAL
4810102CF4540D0001MW

IMPORT
4.648,23 €
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IMPORT TOTAL DE LES LIQUIDACIONS:

1.625.719,88 €

2n.- Com coneix perfectament el Consorci Recreatiu Turístic, mitjançant l’acord de
l’Ajuntament-Ple del 16 de febrer de 2012, ratificat amb l’acord de 7 de març del mateix any,
l’Ajuntament-Ple de Salou va aprovar per unanimitat separar-se del Centre Recreatiu Turístic
(C.R.T.), procedint a la revocació de les potestats i competències de caràcter urbanístic,
fiscal i de gestió de tot tipus delegades al seu moment per l’Ajuntament a l’esmentat
Consorci.
Aquests acords municipals no han estat recorreguts ni pel C.R.T. ni per la resta de membres
de l’esmentat Consorci, de tal manera que són consentits, ferms i plenament executius.
3r.- En conseqüència, es un fet incontestable que les competències fiscals que l’Ajuntament
de Salou havia delegat al C.R.T. van ser revocades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la
Llei 5/2012, de 20 de març, de tal manera que la competència correspon a l’Ajuntament de
Salou.
Cal dir que el principi de irrenunciabilitat de la competència consagrat a l’article 12 LRJPAC
és un principi bàsic del dret públic, que és tant com dir que l’Ajuntament te la obligació i no
sol el dret d’exercir la competència tributària que li atorguen les lleis vigents.
Així doncs, l’impost sobre béns immobles corresponent a les parcelles que es troben en
aquest municipi ha de ser exigit per l’Ajuntament de Salou, doncs és qui ostenta la potestat
tributària i financera (articles 133.2 i 143 CE; articles 12 i 106 LBRL, i articles 59 i següents
del Reial Decret legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals), de manera que les liquidacions practicades pel C.R.T. són nulles de ple
dret (article 62.1.b) de LRJPAC) al ser el C.R.T. manifestament incompetent per raó de la
matèria i del territori, per girar l’IBI.
Efectivament, el Consorci és manifestament incompetent per exercir una competència que
duia a terme per delegació, una vegada revocada aquesta per l’acord plenari de 16 de febrer
de 2012, ratificat per l’acord de 7 de març del mateix any.
4t.- L’Ajuntament de Salou va girar l’IBI corresponent a les parcelles cadastrals enumerades
al punt 1 d’aquest escrit i, a la vista dels recursos de reposició interposats pels subjectes
passius de l’esmentat impost, es posa de manifest als recurrents que es reclamaria
directament a aquest Consorci la devolució dels ingressos indegudament rebuts.
El present requeriment es formula dintre del termini de dos mesos des de que l’Ajuntament
va tenir coneixement de les liquidacions practicades pel C.R.T., doncs va ser amb motiu dels
recursos de reposició interposats pels subjectes passius de l’impost, contra les liquidacions
girades per aquesta Corporació, quan aquesta Administració va tenir constància de que el
C.R.T. havia girat l’IBI. Els esmentat recursos de reposició es van presentar a l’Ajuntament
en data 22 i 29 d’agost, i 5 de setembre d’aquest mateix any.
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5è.- En aquesta mateixa data, l’Ajuntament de Salou ha desestimat els recursos de reposició
interposats per “PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.”, “MEDITERRANEA BEACH & GOLF
COMMUNITY, S.A.”, “HOTEL CARIBE RESORT, S.L.”, “ESTIVAL RESORT, S.A.” i la Sra. M. O.
S., davant les liquidacions d’IBI. No obstant, tal i com consta a les respectives resolucions,
l’Ajuntament de Salou, a la vista de que els recurrents havien ingressat el IBI al C.R.T., i que
l’esmentat pagament s’ha realitzat de bona fe, ha acordat que no procedeix, conforme als
principis de confiança legítima i bona fe (article 3.1 LRJPAC) que s’imposi a l’interessat la
obligació de pagar de nou l’impost i la càrrega de demanar la devolució de l’ingressat
indegudament al C.R.T., doncs suposaria imposar a l’interessat una càrrega
desproporcionada, assenyalant que l’Ajuntament de Salou requerirà al C.R.T., pel
procediment legalment establert, la devolució dels ingressos indeguts, suspenent la obligació
de pagament a expenses del resultat de l’esmentat requeriment. Aquesta anullació s’haurà
de dur a terme mitjançant revocació dels actes de liquidació, d’acord amb l’article 219 de la
Llei General Tributària.
6è.- D’acord amb l’anterior, al ser manifestament incompetent aquest Consorci per girar els
tributs enumerats al punt 1r de la presenta resolució, mitjançant el present escrit se li
requereix per que procedeixi a la anullació de les liquidacions esmentades, procedint a
l’ingrés a la caixa de l’Ajuntament de Salou dels imports corresponents a les esmentades
liquidacions, indegudament percebuts, més els corresponents interessos de demora.
D’acord amb els citats preceptes i demés de general aplicació, vist el dictamen de la
Comissió Informativa de Gestió Econòmica, la Junta de Govern Local ACORDA, per
unanimitat, el següent:
Requerir al Consorci per tal que anulli, mitjançant el procediment de revocació previst a
l’article 219 de la Llei General Tributària, les liquidacions d’IBI enumerades al punt 1r de la
present resolució, procedint a efectuar l’ingrés a favor de l’Ajuntament de Salou dels imports
corresponents a les esmentades liquidacions, indegudament percebuts, més els interessos de
demora corresponents.
Si es vol impugnar la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent de la seva notificació.”
El Ple de l’Ajuntament el RATIFICA per unanimitat.
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504.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL MARC PRESSUPOSTARI 2013-2016 I DONAR
COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT ECONÒMICFINANCER APROVAT PER L'AJUNTAMENT DE SALOU PEL PERÍODE 2013-2016
Vista l’Ordre HAP/2105/2013, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, que en el seu article número 6 estableix l’obligació
de remetre informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini en els quals
s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les entitats locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS) i 9 abstencions
(5 del PSC, 2 de UMdC, 1 de UTPS i 1 de RDS), el següent:

PRIMER: Aprovar el MARC PRESSUPOSTARI del 2013, 2014, 2015 i 2016 inclòs en l’annex
I, el resum del qual és:

Ingressos corrents
Despeses corrents

2013
2014
2015
2016
41.094.417,03 38.496.070,65 38.791.650,65 39.571.225,72
35.680.556,17 35.474.141,02 36.894.806,70 37.483.762,93

SEGON: Donar compte de l’estat d’execució del Pla de Sanejament Econòmic-Financer
aprovat per l’Ajuntament de Salou pel període 2013-2016.

ANNEX I
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Molt ràpidament manifestar que el nostre grup s’abstindrà també en aquest punt perquè tot
i que es tracta d’un punt més aviat tècnic-legal al qual hi estem obligats, nosaltres creiem
que reflecteix clarament la manca de voluntat per baixar més els impostos, com hem dit, o la
limitació per baixar més els impostos que nosaltres pensem que es poden baixar més. Això
ja s’ha tractat al punt 502 però també entenem que hi ha una absència o no veiem una
actitud prou decidida per la reducció de la despesa com posarem de manifest en el punt
següent. Per tant, el nostre vot serà l’abstenció.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies, alguna intervenció més?

Sr. Pellicé:
-Bé, en tot cas, dir que en el nostre cas el vot serà també de l’abstenció. Nosaltres en el seu
moment el Pla de Sanejament el vam votar en contra, creiem que les diferencials que es
produïen en els anys eren molt ajustats, alguns de 80.000 o alguns de 70.000 i, per tant,
sempre dèiem que això ens podia, en qualsevol moment, generar una desviació important.
Veiem que alguns dels anys amb els nous números van millorant, per tant, en aquest
moment ens passaríem a l’abstenció per veure com evoluciona aquest Pla de Sanejament.

Sr. Alcalde:

 126
132
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²282Q6V35101A3S2A079UY»
²282Q6V35101A3S2A079UY»
282Q6V35101A3S2A079U

 SECXI0Q3



04-11-13 09:52

-Gràcies Sr. Pellicé.

505.- DONAR COMPTE DE L'INFORME TRIMESTRAL -3ER TRIMESTRE 2013- DE
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS, SEGONS
L'ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, I DE MESURES DE LLUITA
CONTRA LA MOROSITAT
Vist l’informe trimestral de la Intervenció de Fons de l’Ajuntament de Salou que es transcriu
tot seguit:
“L’informe de compliment de les obligacions de pagament als proveïdors requerit
trimestralment en l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre , per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials,
INFORMA
INTRODUCCIÓ
El present informe preceptiu te periodicitat trimestral, donant-se compte al Ple municipal,
introduint-hi la informació en la aplicació del Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques,
de manera que les xifres del present document són les remeses al Ministeri. La informació
està treta directament de la aplicació comptable per un programa que la obté per aquesta
finalitat específica.
En l’Ajuntament de Salou
La informació s’estructura en quatre apartats, els quals s’adjunten en el document annex:
a)Pagaments realitzats en el trimestre.
b)Interessos de demora pagats en el període
c)Factures pendents a final de trimestre
d)Factures respecte a les quals, a final de trimestre, hagin transcorregut mes de tres mesos
sense que s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de la obligació.
A continuació, es comenten breument:
PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE Y FACTURES PENDENTS A FINAL DE
TRIMESTRE
El període mitjà de pagament ha baixat de 104,17 dies a 91,68 dies.
El termini excedeix el previst per la normativa, si bé es mantenen els compromisos de
pagament assolits per la Tresoreria en els darrers anys, segon el qual les factures ordinàries
es paguen en un termini al voltant dels dos mesos de la seva tramitació.
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La introducció del sistema descentralitzat de centres gestors va requerir a començament
d’any un període d’ajust, però poc a poc a anat millorant i la tramitació de les despeses s’ha
accelerat, amb la conseqüent reducció del període de pagament.

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS EN EL PERÍODE
No s’han pagat interessos de demora. Com s’ha dit en el paràgraf anterior, el ritme de
pagaments ha estat l’habitual en l’Ajuntament i, en la meva opinió, actualment no hi ha
problema amb la despesa tramitada d’acord a la normativa. De fet, qui subscriu no te
coneixement de cap reclamació d’interessos de demora per part dels proveïdors.
FACTURES RESPECTE A LES QUALS, A FINAL DE TRIMESTRE, HAGIN TRANSCORREGUT MES
DE TRES MESOS SENSE QUE S’HAGIN TRAMITAT ELS CORRESPONENTS EXPEDIENTS DE
RECONEIXEMENT DE LA OBLIGACIÓ
Com a variacions de l’informe anterior:
Una petita part del retard es deu a a una mesura provisional de suspensió de pagament de
factures complementàries de concessions (MOIX, URBASER, ACSA i RUBATEC, com es va
informar el 20/09/2013 (INTXI01I) pretenent impulsar la comprovació de que la maquinària
incorporada a les darreres concessions de MOIX, URBASER, ACSA i RUBATEC coincideix amb
lo contractat. Donat que la mesura no ha donat efecte, per la meva part, deixaré d’aplicar-la
i em centraré en les factures directament subjectes a la concessió.
Les despeses amb expedient de lesivitat obert ja no consten com pendents d’aclariment, al
no haver-se acceptat pel Ple municipal, si bé les resolucions encara no són definitives.
Per tant, el volum de despeses net d’aquesta apartat puja a una quantitat de 25, petita en
proporció al nostre pressupost.
CONCLUSIÓ
Cal reduir el període mig de pagament i l’import de factures sense tramitar expedient de
reconeixement de la obligació. Una forma obvia de millorar els ratis és la de continuar
avançant en la implantació dels centres gestors. En la meva opinió, altra punt de millora
important és el de la obertura d’expedients contradictoris per cada incidència que afecti a les
concessions administratives, unificant totes les modificacions de cada contracte, en lloc de
tramitar pressupostos aïllats de forma desordenada. Crec que aplicant aquest sistema normal
previst per la llei evitaríem retards e ineficiències, com ara les esmentades en l’apartat
anterior de les darreres empreses concessionàries, tal com suggereix el Cap de la Unitat
Econòmica, Comptable i pressupostària en el seu informe CEPXI08L del 13/06/2013 i el
complementari esmentat del 20/09/2013; assumpte al que de moment no se li està donant
la importància que li pertoca.”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament en
resta assabentat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde:
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-Alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Tot i que aquest punt no es vota però sí que volem posar de manifest, tal i com ja hem
avançat en el punt anterior, que d’acord amb els informes d’Intervenció en relació al tema
del compliment de les obligacions de pagament als proveïdors ens diuen que el període mitjà
de pagament ha baixat de 104,17 dies a 91,68 dies, és a dir, hem guanyat 12 dies i mig. En
fi, nosaltres creiem que aquests terminis de pagament que són de més de 90 dies, creiem
que són insuficients, creiem que encara es pot fer un esforç, en el context de crisi financera
en el qual estem immersos i les necessitats que tenen els proveïdors.
D’altra banda, hi continua havent factures sense tramitar l’expedient de reconeixement de
l’obligació, això és el que ens diu l’informe d’Intervenció. Hi continua existint modificacions
de contracte que es tramiten aïlladament i de forma desordenanda en comptes de fer-ho de
forma unificada amb l’obertura d’expedients de preus contradictoris, amb la qual cosa, en fi,
entenem que després de tot l’esforç de reconeixement extrajudicial de factures i de la
implantació dels centres gestors, etc, vol dir que a la pràctica potser no s’està prenent prou
seriosament. Parlo de les regidories en general sense acusar a ningú, però en tot cas, el
conjunt del consistori les indicacions d’Intervenció i de la Regidoria d’Hisenda, la qual cosa
porta a que de fet l’informe d’Intervenció reconegui que, en aquest darrer punt, és a dir, en
el de les modificacions de les concessions, les regidories, i ho diu explícitament, no li estan
donant la importància que li pertoca a aquest tema. Això és preocupant i preguem que es
prenguin les mesures pertinents, ja sabem dels esforços de la regidoria d’Hisenda però li fem
un crit d’atenció a totes les regidories perquè es posin a la seva disposició en definitiva.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Barragán.

Sr. Barragán:

 129
132
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²282Q6V35101A3S2A079UY»
²282Q6V35101A3S2A079UY»
282Q6V35101A3S2A079U

 SECXI0Q3



04-11-13 09:52

-Sí, Sr. Zacarias ja li vaig donar la raó fa dos o tres plens. És el mateix, sempre parlem del
mateix, és una assignatura pendent, en aquest ajuntament costa molt treballar
transversalment, ho dic públicament, de fet vostè ho coneix, costa molt, però cada vegada
anem millorant, anem millorant i ja sap que no tot és de l’Àrea Econòmica sinó d’altres àrees
que hi intervenen, això doncs costa. Però cada vegada ho anem millorant.

Sr. Alcalde:
-Sí, com molt bé està dient el regidor, és una realitat el fet que estem treballant de valent
per tal d’anar reduint i el fet és que hi ha un reconeixement d’aquesta reducció però que no
és suficient, es treballarà perquè això encara es redueixi molt més. Gràcies.

600.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Sr. Alcalde:
-Hi ha alguna cosa?

Sra. Fourrier:
-Alcalde, si us plau.

Sr. Alcalde:
-Sí Sra. Martina.

Sra. Fourrier:
-Bon dia a tothom, serà curtet. La setmana vinent celebrem 24 anys de la segregació de
Salou. Volem felicitar a l’ajuntament per haver fet possible, per fi, el reconeixement de tots
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aquests homes i dones que van firmar davant de notari i que gràcies al seu esforç es va fer
possible el naixement del poble de Salou. Creiem que la inauguració de la Plaça de la
Segregació on cadascú podrà mirar, podrà veure estampada la seva firma, el seu nom i
cognoms, i també la dels éssers estimats que ja no són aquí amb nosaltres i farà que tots
plegats el dia 30 d’octubre ens sentim més salouencs. Des del meu partit, del meu company
i també des de l’Associació Amics 30 d’Octubre gràcies i bona Festa Major a tots.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sra. Fourrier. Alguna intervenció més?

Sr. Henar:
-Sí. Un prec molt ràpid. Ha arribat al nostre coneixement que la Conselleria de Salut ha
traslladat equipaments del CAR de Salou a un nou CAP que s’ha posat en funcionament
recentment, crec que aquest dilluns concretament, a la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona.
Com que en la creació d’aquest CAR l’Ajuntament de Salou va tenir una gran implicació
institucional i econòmica i donat el servei que està prestan en l’actualitat i que esperem que
en el moment de superar la crisi econòmica la prestació de serveis encara sigui superior a
l’actual amb l’ampliació i posada en funcionament de les especialitats mèdiques, el prec és si
vostè té alguna informació en relació a l’abast del trasllat o, en cas contrari, preguem que es
posin en contacte des del govern de Salou amb els Serveis Territorials de Salut per tal de ser
informats al respecte.
I, per un altre costat, i amb això acabo, evidentment sumar-me a les felicitacions que la Sra.
Martina Fourrier ha fet en relació a la Festa del 30 d’Octubre i sense entrar en debat sobre
l’autoria de la idea de la Plaça 30 d’Octubre doncs, en fi, felicitar la iniciativa, en tot cas, s’ha
sigut capaç de tirar endavant aquesta idea i desitjar unes molt bones festes del 30
d’Octubre, de la Segregació.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Zacarias. A veure sobre aquest tema jo personalment, del tema inicial que ha dit
vostè, no en tinc coneixement, a mi no se m’ha traslladat aquest fet que vostè posa de
manifest en aquest moment. No sé si el senyor regidor en té coneixement però de totes
maneres el que sí que està clar és que ho parlarem amb els representants del CAR per tal
que ens facin arribar a veure que és el que està passant i si realment doncs s’ha de fer
alguna acció o alguna actuació o què és el que passa amb tot això perquè està clar que hem
de defensar el que tenim al nostre municipi.
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Sr. Pascual:
-Gràcies senyor alcalde, senyors regidors. A veure darrerament he tingut contactes amb el
Dr. Mercadé i en cap moment m’ha manifestat que això anés a passar. Fins i tot amb la Dra.
Gents hi vam parlar ara fa poc i en cap moment va dir que això podia passar. Però hi
estarem al darrere pel compte que hi hem de tenir i no es preocupi que ràpidament ens
posarem a treballar en aquest tema.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies. Bé, en nom de la Corporació i jo, en primer lloc, vull agrair a la Sra.
Martina Fourrier aquest agraïment que ha fet també en nom propi, en nom del Grup
municipal de UMdC, però sobretot també en nom de l’Associació 30 d’Octubre. Jo crec que
era una assignatura pendent que teníem al nostre municipi i que poc a poc aquestes
qüestions es van arreglant i jo crec que és el millor que podem fer, treballar tots
conjuntament i amb unitat per defensar el nostre poble i també mantenir viu el fet històric.
Per tant, gràcies Sra. Fourrier, li traslladem l’agraïment també per l’Associació 30 d’Octubre.
I en nom de la Corporació doncs, desitjar a tots els ciutadans i ciutadanes de Salou que
tinguin una molt bona Festa Major del 30 d’octubre i que aquest any seran 24 anys del fet de
la segregació del nostre municipi, d’aquella famosa sentència que es va dictar en data 30
d’octubre i per això celebrem aquesta data com un fet important de la independència del
nostre municipi. Jo crec que ha sigut un gran encert que tots els homes i dones que en
aquell moment van apostar per la independència del nostre municipi s’hagués pogut
consolidar i, a la prueba me remito, entre tots, acció pública però sobretot el sector civil, la
societat és la que ha fet que Salou vagi creixent i que avui dia sigui un gran municipi. Doncs
bé, tots plegat, unitat política i junts amb la societat civil encara podem construir aquest
poble perquè sigui un poble millor i un gran poble. Gràcies i molt bona Festa Major.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:37 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general, en dono fe i estenc la present acta, que signa amb mi el senyor alcalde.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL,
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