Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²3U4Y1J15125U4X0211Q1+»
²3U4Y1J15125U4X0211Q1+»
3U4Y1J15125U4X0211Q1

 SECXI04Z



28-02-13 10:45

Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/3/2013
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 27 DE FEBRER DE 2013
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores
del dia 27 de febrer 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 MARC MONTAGUT PRATS
Sr/Sra JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
Sr/Sra JULIA GÓMEZ MESONERO
Sr/Sra M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
Sr/Sra FELIPE ORTIZ MARTÍNEZ
Sr/Sra BENET PRESAS SUREDA
Sr/Sra MARIO GARCIA VIDAL
Sr/Sra PEDRO LAVILLA HERAS
Sr/Sra M. DE LOS REYES PINO MOTA
Sr/Sra MARC ALARCÓN PERALTA
Sr/Sra JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
Sr/Sra M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
Sr/Sra AITOR ARRUEGO UBIDE
Sr/Sra ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
Sr/Sra M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
Sr/Sra MANUEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
Sr/Sra RAMON MARIA PASCUAL POY
Sr/Sra SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
Sr/Sra MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
Sr/Sra 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 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 6 DE FEBRER DE 2013
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 6 de febrer 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 504 FINS
AL NÚMERO 1091 DE L'ANY 2013
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des del número 504 fins al número 1091 de l’any
2013. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

301.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTUALITZACIÓ DE
CORRESPONENTS AL SERVEI URBÀ DE TAXI PER A L'ANY 2013

LES

TARIFES

FETS
1. En data 10 de gener de 2013 (RE: 245) el senyor J. T. R., actuant en representació de la
Federació Empresarial d’Auto-Transport de Tarragona (FEAT), presenta escrit en el qual
després d’exposar els antecedents i fonaments de dret d’aplicació sol·licita a
l’Ajuntament de Salou que aprovi la nova estructura de tarifes per al servei d’autotaxi del
municipi per a l’any 2013, en un percentatge inferior a l’increment mitjà aprovat per la
Comissió de Preus de Catalunya i d’acord amb el procediment simplificat per a
l’actualització de les tarifes del servei d’autotaxi establert al Decret 339/2001, de 18 de
desembre.
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2. En l’estructura de tarifes que es sotmet a aprovació municipal, el sol·licitant proposa que
s’inclogui un nou suplement per import d’1.50 € / plaça, a partir de la cinquena, per a
aquells vehicles amb una capacitat autoritzada superior a les cinc places.
3. El 5 de febrer de 2013, l’economista municipal emet informe sobre la sol·licitud
formulada.
4. El 7 de febrer de 2013, el regidor delegat de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i
Mobilitat requereix a la FEAT que aporti la documentació preceptiva per poder tramitar el
procediment de creació d’una nova tarifa en el servei urbà de taxi del municipi de Salou
(decret núm. 727/2013).
FONAMENTS DE DRET
1. La Generalitat de Catalunya, a la vista del que preveu la disposició addicional 1ª del
Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i
comunicats, ha dictat el decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes corresponents, entre
d’altres, al servei d’autotaxi.
2. L’article 2 d’aquest decret 339/2001 disposa que la Comissió de Preus aprovarà
anualment el percentatge d’augment mitjà de preus o tarifes per a autotaxis per a
l’exercici corresponent, amb l’aplicació de les fórmules polinòmiques, actualitzades
anualment, que el propi decret conté en el seu annex. Fruit d’aquesta previsió normativa,
la Comissió de Preus de Catalunya, en sessió de data 20 de desembre de 2012, va
aprovar l’increment mitjà de les tarifes dels serveis d’autotaxis per a l’any 2013 del 3,6%.
Es podran acollir al procediment simplificat totes les empreses prestadores d’aquests
serveis per a les quals en l’exercici corresponent (2013) sigui suficient un increment de
tarifes igual o inferior al percentatge aprovat per mantenir l’equilibri econòmic del servei
de taxi.
3. En relació a la petició de la F.E.A.T. d’implantar una nova tarifa en el servei urbà de taxi
consistent en un suplement per import d’1.50 € / plaça, a partir de la cinquena, per a
aquells vehicles amb una capacitat autoritzada superior a les cinc places, la mateixa ha
de ser objecte d’un procediment diferenciat del de l’actualització de les tarifes ja
existents, tal i com així es justifica en la fonamentació jurídica del Decret 727/2013, de 7
de febrer, del regidor delegat de mobilitat ja referenciat en els antecedents d’aquest
acord, el qual s’ha procedit a notificar a la peticionària i a la Comissió de Preus de
Catalunya.
4. D’acord amb l’indicat article 2 del Decret 339/2001, en relació a l’article 3 del Decret
149/1988, la competència per a aquesta aprovació correspon al Ple municipal, el qual
haurà de comunicar l’acord adoptat a la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva
constància.
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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 l’estructura de tarifes, amb IVA inclòs, del servei urbà de taxi a Salou per a l’any
2013, que recull un increment mitjà del 2.9% respecte de les vigents en l’any 2012, així
com els seus horaris d’aplicació:

TARIFES
Baixada bandera
Km recorregut
Hora d'espera

Normal (T2)
3,55
1,10
17,85

Nocturna / Festius (T1)
4,28
1,33
21,44

SUPLEMENTS
Recollida a domicili
Equipatge
Sortida estació F.C.

Normal (T2)

Nocturna / Festius (T1)
1,73
1,06
1,06

0,85

Tarifa Normal (T2): Dies laborables de les 8 hores fins a les 20 hores.
Tarifa Nocturna/Festiu (T1): Dies laborables de les 20 hores fins a les 8 hores.
Dissabtes, diumenges i dies festius de 0 a 24 hores.
2. Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya.
3. Notificar aquest acord a la F.E.A.T. i a les associacions de taxis del municipi, amb
l’advertiment dels recursos que s’hi poden interposar en contra i donar-ne trasllat a la
Policia Local als efectes del control i verificació.
Contra aquesta resolució, 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.
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302.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
ESSENCIALS I SECTORS, FUNCIONS I CATEGORIES PROFESSIONALS PRIORITARIS
ALS EFECTES DE L'ART. 23 DOS DE LA LGPE DE 2012

FETS

1. Atès que el RD ley 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, determina la
no contractació de personal laboral temporal ni el nomenament de funcionaris interins
llevat de certs casos.
2. Atès que la Ley 2/2012 ,de 29 de junio, de Pressupuestos Generales del Estado para
2012 preveu en el seu art.23 Dos el mateix que avançava el RD llei 20/2011 per a tot
l’any 2012.
3. Atès l’informe del Cap de Servei de RRHH de data 4 de desembre de 2012.
4. Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de gener de 2013 sobre l’aprovació
de la declaració de serveis públics essencials i sectors, funcions i categories
professionals prioritàries als efectes de l’article 23.2 de la LGPE de l’any 2012.

FONAMENTS DE DRET

1. Considerant el que preveu l’apartat dos de l´art.23 de la LGPE de 2012: “Durante el año
2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de
personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores,
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.”
2. Considerant que l’Ajuntament de Salou només pot realitzar la contractació de personal
laboral temporal o el nomenament de personal funcionari interí en supòsits excepcionals
i per cobrir necessitats urgents e inajornables, restringides als sectors, funcions i
categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al funcionament dels
serveis públics essencials. D’aquí que les condicions establertes pel legislador són:
l’existència d’una necessitat urgent i que no es pugui ajornar i per una altra banda que la
necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al funcionament
dels serveis públics essencials.
3. Considerant que les funcions , categories o sectors que es consideren prioritaris per al
municipi de Salou aniran en relació directa amb aquelles tasques necessàries a tots els
municipis com són les que preveu la Disposició addicional segona de la Llei 7/2007 de
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l´EBEP , és a dir les tasques de fe pública i assessorament legal i preceptiu, control i
fiscalització interna de la gestió econòmica- financera i pressupostària, comptabilitat,
tresoreria i recaptació. Així mateix també tindrien la consideració de prioritaris aquelles
actuacions o sectors necessàries per tal de que l’administració pugui prestar amb les
degudes garanties els serveis públics que li són encomanats per imperatiu legal, en
aquest sentit doncs estarien entre d’altres els sectors relatius a Alcaldia, Seguretat
Pública, Turisme i Ocupació.
4.

Considerant que la definició de servei públic essencial sembla que ve donada en el
marc de l’administració local pel que disposa la normativa vigent sobre competències
municipals i serveis públics obligatoris per als municipis en els arts. 25 i 26 de la LBRL,
sens perjudici d’altres que figuren en la normativa sectorial d’aplicació a l’administració
local. Nogensmenys la definició de servei públic essencial va més enllà de la norma
escrita i aniria encaminada al que cada municipi defineixi com allò absolutament
necessari per al benestar del veïns i el que permeti el funcionament regular de la pròpia
entitat local i els seus òrgans de govern.

5. Considerant que la necessitat urgent e inajornable és produeix quan la demanda de la
ciutadania sobre la prestació d’un servei essencial o referida a un sector prioritari
esdevé regular i constant i la seva no prestació d’acord amb els estàndards mínims de
qualitat pot afectar a l’exercici de drets de la ciutadania com ara a la seguretat pública,
accés a arxius i registres públics, gaudi d’equipaments públics, etc. La condició de
necessitat urgent e inajornable la determinarà cada gestor públic en el context i moment
precís de la demanda.
6. Considerant que la concreció dels sectors prioritaris i dels serveis essencials l’ha de
realitzar l’òrgan de govern municipal competent en cada moment , podent ser ratificat pel
Plenari de la corporació en qualsevol moment.
7. Considerant que correspondria aprovar a un òrgan de la corporació la definició dels
serveis essencials i els sectors que es consideren prioritaris als efectes del que preveu
l´art.23 Dos de la LGPE 2012 i aquest pot ser la Junta de Govern Local , per delegació
de l’Alcaldia com a cap superior de tot el personal de la corporació, amb la posterior
ratificació si s’escau pel Ple de la corporació.
8. El 16 de juny de 2011, per decret d’alcaldia núm. 2753, es nomena regidor delegat de
Serveis Interns, Contractació i Patrimoni al Sr. Mario García Vidal i d’entre les seves
atribucions, l’alcalde li delega dintre de recursos humans la gestió de tota la política de
personal de la Corporació.
9. Considerant que els llocs de treball de la RLLT que no siguin ocupats per un funcionari
de carrera o personal laboral fix s’hauran d’amortitzar, llevat que d’acord amb criteris
organitzatius es consideri que és un lloc de treball adscrit a la prestació d’un servei
essencial o a un sector prioritari per a l’Ajuntament de Salou.
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10. Considerant que en cas de que el lloc de treball es trobi dins de l’àmbit de prestació de
serveis essencials o sector que es consideri prioritari s’han d’iniciar els mecanismes de
provisió de llocs de treball entre funcionaris de carrera o personal laboral fix.
11. Considerant que en cas d’urgència i inajornable necessitat en casos excepcionals que
s’hagi d’ocupar els llocs de treball referits més amunt es podran realitzar sistemes de
provisió temporal del lloc de treball per personal propi de la Corporació o contractacions
laborals temporals i nomenaments de personal interí quan concorri alguna de les
següents circumstàncies:
-

Unitats administratives amb atenció al públic: tindrà prioritat.
Unitats administratives amb més del 50% de llocs vacants per qualsevol
circumstància (baixes IT de més de 2 mesos, extinció de la condició de
funcionari o laboral fix): tindran prioritat.

En aquests casos es seguirà el mecanisme de reposició de la borsa de treball municipal.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció 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. Declarar com a serveis públics essencials per l’Ajuntament de Salou als efectes del
que preveu l´art.23 Dos. de la LGPE 2012:
1. Seguretat pública i ordenació del tràfic al terme municipal
2. Turisme
Segon. Declarar que les següents àrees o sectors tenen la naturalesa de prioritàries, amb
relació a les categories i funcions que es considerin necessàries per a garantir les funcions
atribuïdes a l’Ajuntament de Salou i als seus organismes autònoms als efectes del que
preveu l´art.23 Dos. de la LGPE 2012:
1.
2.
3.
4.
5.

Policia local
Turisme
Ocupació
Suport a l’àrea d’Alcaldia i òrgans de govern.
Unitats o departaments amb atenció al ciutadà.

Tercer. Declarar com a Funcions Essencials les de fe pública i assessorament legal i
preceptiu, control i fiscalització interna de la gestió econòmica- financera i pressupostària ,
comptabilitat , tresoreria i recaptació.
Quart. Aprovar les directrius que hauran de regir la cobertura de les necessitats de personal:
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a) Els llocs de treball de la RLLT que no siguin ocupats per un funcionari de carrera o
personal laboral fix s’hauran d’amortitzar, llevat que d’acord amb criteris organitzatius
es consideri que és un lloc de treball adscrit a la prestació d’un servei essencial o a
un sector prioritari per a l’Ajuntament de Salou.
b) En cas de que el lloc de treball es trobi dins de l’àmbit de prestació de serveis
essencials o sector que es consideri prioritari s’han d’iniciar els mecanismes de
provisió de llocs de treball entre funcionaris de carrera o personal laboral fix.
c) En cas d’urgència i inajornable necessitat en casos excepcionals que s’hagi d’ocupar
els llocs de treball referits més amunt es podran realitzar sistemes de provisió
temporal del lloc de treball per personal propi de la Corporació o contractacions
laborals temporals i nomenaments de personal interí quan concorri alguna de les
següents circumstàncies:
-

Unitats administratives amb atenció al públic: tindrà prioritat.
Unitats administratives amb més del 50% de llocs vacants per qualsevol
circumstància (baixes IT de més de 2 mesos, extinció de la condició de
funcionari o laboral fix): tindran prioritat.

En aquests casos es seguirà el mecanisme de reposició de la borsa de treball
municipal.
Cinquè. Traslladar aquest acord al Servei de RRHH per al seu coneixement i efectes
oportuns.

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

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Sí, gràcies Sr. Granados. Regidors i regidores, senyors i senyores bon dia. Bé, una molt
breu intervenció per explicar la posició del nostre grup al respecte. Nosaltres en diferents
moments i en diferents òrgans municipals des de l’any 2012 hem anat manifestant la
necessitat de determinar allò que en el nostre municipi es consideren serveis públics
essencials i que obeeix als efectes de poder contractar personal en situacions urgents i
inaplaçables tal i com preveu la normativa estatal. Per tant, estem d’acord en què es
concretin aquests serveis públics essencials així com els sectors prioritaris d’atenció. El
problema és que la concreció dels serveis essencials que es planteja fa referència a dos
àmbits, el primer, la seguretat pública i ordenanció del tràfic, en relació amb el qual estem
plenament d’acord. I la segona, el turisme, i aquí ve el nostre problema. Turisme és un
concepte que a l’estar formulat d’aquesta manera en un municipi com el nostre pot ser tot o
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pot ser res. Entenem que és massa genèric i, per tant, com tot concepte genèric, ambigu i
poc clar a l’hora de determinar si és convenient i possible contractar personal o pel contrari
s’ha d’externalitzar aquesta situació, etc.
Nosaltres creiem que la intenció ha sigut bona però la formulació ha sigut massa àmplia de
tal manera que a la pràctica molt ens temem que acabarà sent inoperant, nosaltres així ho
hem fet constar a la Comissió de Serveis Interns i malgrat tots els suggeriments d’una major
concreció va caure en el buit i no se’ns va fer cap cas. D’altra banda, tampoc no estem
d’acord que en la determinació d’àreas o sectors que han de tenir la naturalesa de prioritaris
es consideri el suport a l’Àrea d’Alcaldia i òrgans de govern per davant de les unitats o
departaments dedicats a l’atenció al ciutadà, a nosaltres ens sembla que hauria de ser al
revés.
En tot cas, ens congratulem de que com a mínim aquest sector, el del departament dedicat a
l’atenció al ciutadà doncs hi sigui en la proposta que ve al Ple ja que en el seu moment la
que va ser aprovada a la Junta de Govern Local no hi constava.
Per tots aquests motius el nostre grup s’abstindrà.

Sr. Alcalde:
-Bé, simplement una qüestió d’aclariment Sr. Zacarias. En primer lloc, agrair-li la seva
manifestació però hi ha una qüestió en el sentit de matís i és que l’ordre que té no és un
ordre de prioritats sinó que és una qüestió numèrica, està el suport a l’Àrea d’Alcaldia el
quart i les Unitats o Departaments amb atenció al Ciutadà, cinquè. És a dir, que no és que
sigui una prelació d’importància sinó que estan tots en la mateixa línia, simplement per
matisar això.

Sr. Henar:
-Sí, doncs jo crec que és un error Sr. Granados, és un error que no es prioritzi, és a dir,
estem parlant de serveis essencials i de serveis prioritaris i els serveis prioritaris no es
prioritzen.

Sr. Alcalde:
-Perdó, és que insisteixo, no és una qüestió de prelació de prioritats.

Sr. Henar:
-Sí, sí.
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Sr. Alcalde:
-És a dir, miri, aquí el que s’està dient és que nosaltres hem d’indicar quins són els serveis
necessaris, tots ells els entenem necessaris i, evidentment, una Alcaldia en un ajuntament,
sigui el que sigui, és un servei necessari, només faltaria, és la representació màxima de la
corporació. Aleshores el que s’està dient és que les unitats o departaments amb atenció al
ciutadà, és a dir, totes aquelles àrees amb atenció al ciutadà, sigui ensenyament, cultura,
etc, totes aquelles que estan dedicades al ciutadà tenen una prioritat a l’hora de contractar
persones, la necessitat vindrà d’acord amb la necessitat del departament, no hi ha una
prelació en el sentit de que l’atenció al ciutadà queda per darrera de qualsevol altra, no, això
vindrà marcat per la pròpia necessitat del departament.

Sr. Henar:
-Insisteixo Sr. Granados, i amb això voldria acabar, però la normativa ens diu que només en
casos de tractar-se de serveis essencials o d’àrees prioritàries doncs es pot permetre o es
pot donar la possibilitat de contractar amb caràcter excepcional personal o fer oferta pública
de treball, aquesta és la qüestió. Clar, segons com es plantegi, això li diré que és el tot o el
res, turisme és un tema tan ampli, ja ho he manifestat, que pot ser doncs des de platges, un
tema de comerç, qualsevol cosa i això és el que ens genera, des del nostre punt de vista,
confusió però és que, a més a més, si nosaltres parlem de prioritaris perquè això és el que
diu, això és el que diu concretament l’acord de la comissió respectiva, hi ha una prelació, 1,
2, 3, 4 i 5. Una cosa és que ara es digui que no, és a dir, que són tots importants. Doncs, pel
mateix motiu, si tots són importants acaba per no ser important ningú.

Sr. Alcalde:
-No, és que insisteixo, la llei diu que hem de determinar quins són aquests serveis per tal de
poder contractar, com vostè molt bé està dient, de forma excepcional, aleshores tots ho són i
la prioritat vindrà determinada per la necessitat, imagini vostè que hi ha una necessitat al
Departament d’Ensenyament de tracte al públic, evidentment que hem de donar una sortida i
haurem de contractar, és a dir, que és la pròpia necessitat la que ens marca això. Després si
hem d’escollir entre una cosa i una altra, nosaltres prioritzem aquí a veure quin és el servei
prioritari, escolti, per nosaltres l’atenció al ciutadà és prioritària, això que ho sàpiga tothom,
perquè en definitiva estem aquí per treballar per la ciutat i els ciutadans, això és així de clar.
I això no ho diu el decret que no sigui així, és que no ho diu.

Sr. Henar:
-D’acord, no ho diu el decret però, en tot cas, vostè, o sigui, fixi’s vostè, en els punts que es
plantegen com àrees o sectors que tenen consideració de prioritàries, Policia Local,
vinculada al tema de seguretat ciutadana, etc. Turisme, som municipi turístic, hem parlat de
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la generalització. Ocupació, en un moment de crisi és fonamental, unitats o departaments
amb atenció al ciutadà, totalment d’acord. Però, què fa aquí Suport a l’Àrea d’Alcaldia i
òrgans de govern?

Sr. Alcalde:
-Escolti.

Sr. Henar:
-No perdoni, no, no, Sr. Granados acabo, acabo i no tornaré a intervenir. L’argumentari que
abans li he plantejat des del punt de vista de prioritat si vostè m’està dient que aquests són
prioritaris el que estic dient, el que li estic contestant, cosa que no se’ns va dir a la Comissió
respectiva quan es va plantejar, no se’ns va donar resposta en aquesta línia i si ho diuen ara
al Ple doncs el que li estic dient és que probablement des del nostre punt de vista seria molt
més raonable simplement eliminant-ho perquè estem parlant de situacions excepcionals.

Sr. Alcalde:
-Eliminar el què, perdó?

Sr. Henar:
-Eliminar el tema del Suport a l’Àrea d’Alcaldia com a àrea prioritària.

Sr. Alcalde:
-Escolti’m, és que vostè no ho vol entendre. Escolti, en un moment donat, ara imagini’s
vostè, perquè a més això està agafat de qualsevol altra administració, que l’òrgan de
representació de la corporació no pogués tirar cap endavant perquè no té personal. Home,
Sr. Zacarias escolti’m, que l’Alcaldia, no és perquè sigui jo l’alcalde, avui ho sóc jo i demà ho
serà un altre, l’Alcaldia és simplement pel fet que és l’òrgan de representació de tota la
corporació i clar que ho és, en qualsevol ajuntament ho és, i en qualsevol administració el
president és un òrgan prioritari que representa a l’administració i és la qui signa contractes,
és així i això estarà copiat, si està copiat d’altres administracions. Sí, sí, digui Sr. Garcia.

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde només una puntualització a les manifestacions que està fent el Sr. Zacarias. Sr.
Zacarias, a veure, l’article 23 de la LGP de l’Estat de l’any 2012 diu textualment el que ara
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donaré lectura, diu : “durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal
temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos
salvo en casos excepcionales para cubrir necesidades urgents e inaplazables que se
restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.
Com vostè pot comprovar de la lectura d’aquest article no es diu enlloc que s’hagi de fer una
relació prioritària d’aquests sectors, l’únic que diu és que s’ha de fer aquesta relació però no
ens diu que hagi de ser per prioritats, és a dir, que en primer lloc sigui una àrea i que en
segon lloc ho sigui una altra, etc. El que ens diu és que si volem determinar llocs que siguin
prioritaris ho hem de manifestar i s’ha d’aprovar per la Comissió i pel Plenari, que és el que
estem fent avui, llavors vostè manifesta, evidentment, vostè considera que tal i com està
redactada la proposta que es va passar per Comissió doncs que estem establint un ordre de
prioritats, però bé, és que ja li ha contestat el senyor alcalde, és que no és així, l’únic que es
fa és determinar una sèrie de sectors que des de la Corporació es considera que en un
moment donat poden ser prioritaris. I vostè també manifesta, entre d’altres coses, que diu
que es diu Turisme, clar, això ja ho va dir a la Comissió i jo em sembla que li vaig contestar i
vostè va dir que el tema Turisme doncs que es podia entendre com a molt genèric i jo li vaig
contestar que el punt 4 de la proposta que vam portar a la Comissió es diu textualment el
següent: “En cas d’urgència i inajornable necessitat en casos excepcionals que s’hagi
d’ocupar els llocs de treball referits més amunt (és a dir, aquesta relació de llocs) es podran
realitzar sistemes de provisió temporal del lloc de treball per personal propi de la Corporació
o contractacions laborals temporals i nomenaments de personal interí quan concorri alguna
de les següents circumstàncies (i és aquí on es determina quan la corporació pot fer
aquestes contractacions):
- Unitats administratives amb atenció al públic: tindran prioritat
- Unitats administratives amb més del 50% de llocs vacants per qualsevol circumstància
(baixes IT de més de 2 mesos, extinció de la condició de funcionari o laboral fix): tindran
prioritat.
Per això, en aquest punt és on queda, d’alguna manera, més acotat, més determinat quan
podem fer aquests tipus de contractacions si fos necessari.

Sr. Henar:
-Si em permet, insisteixo, és a dir, jo continuo pensant que una definició d’àrees prioritàries,
tal i com diu el decret, perdó, la llei, no ens diu si hem d’explicitar una jerarquització però
tampoc no es diu el contrari, si vostè ens posa 1, 2, 3, 4 i 5, en l’ordinalitat lògica d’una
ordenació això vol dir que unes coses són més importants que les altres, no perdoni, ara
m’ho està dient al contrari, però en qualsevol cas discrepo absolutament i li puc demostrar
que vostès per exemple, al tema de departaments amb atenció al ciutadà no li han donat la
importància que requeria des del moment que a la Junta de Govern Local, de 8 de gener,
això s’aprova, això s’aprova i no apareixen les unitats o departaments amb atenció al
ciutadà, és en aquest Ple on apareix. Expliqui’m com és tan important el tema de l’atenció al
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ciutadà i resulta que a la Junta de Govern Local que aprova aquest punt no hi apareix,
apareix avui a la Comissió i al Ple però no apareix a la Junta de Govern. Perdonin,
insisteixo, anem a deixar-ho aquí, nosaltres ens abstindrem però ens sembla que és un
plantejament que no té en compte aspectes essencials com pot ser una major definició del
que vol dir Turisme perquè si no és una indefinició total i una priorització d’aspectes
essencials perquè jo entenc que l’Àrea d’Alcaldia, és a dir, a nivell de personal, no ha de ser
un àmbit prioritari i l’Ocupació sí, per exemple, si ho requereix o l’Atenció al Ciutadà. Per
tant, aquesta és la qüestió. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies jo crec que els posicionaments han quedat clars després de rèplica,
dúplica i rèplica i, per tant, prosseguim.

303.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI-ACORD PEL PERÍODE 2013-2015 DEL
PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE SALOU

FETS
1. Mitjançant escrit del Servei de RRHH, Organització i Qualitat de data 19 de
setembre de 2011 , es denuncia el vigent conveni i acord per al personal laboral i
funcionari de l´ Ajuntament de Salou, respectivament.
2. El dia 17 de novembre de 2011, es determina la constitució, règim de
funcionament i composició de la mesa general de negociació per tractar les
matèries comunes a funcionaris i laborals.
3. Durant els mesos de novembre de 2011 fins a gener de 2013 es dur a terme els
procés de negociació entre els representants de la corporació i els dels
funcionaris i treballadors de l’Ajuntament de Salou.
4. Després d’aquest llarg període negocial s’arriba a un principi d’acord en la mesa
general de negociació de data 23 de gener de 2013.
5. Darrerament es signa un compromís de caire polític i sindical sobre el text
concensuat en la mesa general de negociació que queda reflectit de forma
expressa en un acord de data 28 de gener de 2013 que es signa per una part
l´Alcalde i el Regidor de serveis Interns i per l’altra part, pels representants
sindicals dels sindicats UGT, CCOO, CATAC i SPPME.
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6. Tot seguit aquesta proposta d’acord de les condicions de treball dels Funcionaris i
de conveni col·lectiu del personal laboral s’ha de sotmetre a acord per part del Ple
de l’Ajuntament de Salou.
FONAMENTS DE DRET
1. Considerants el que disposa el Capitol IV de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Public sobre el dret a la negociació col·lectiva, representació i
participació.
2. Considerant que la negociació col·lectiva de les condicions de treball dels funcionaris
públics és un dret individual exercit col·lectivament que s’erigeix com una manifestació
exclusiva de la llibertat sindical, doncs són únicament aquests qui poden negociar amb
l’administració. Tanmateix en el cas del personal laboral al servei de l’administració
pública l´art.32 de l’EBEP estableix que seguirà el que disposa la legislació laboral,
sens perjudici del que li sigui expressament aplicable de l’EBEP.
3. Considerant que la negociació col·lectiva dels funcionaris públics s’ha de dur a terme
sota els principis de legalitat, obligatorietat i bona fe negocia, fet que es considera
complert en el present procés negocial. Per altra banda també cal tenir en compte que
s’han de complir els principis de publicitat i transparència, que s’han de fiscalitzar en un
moment posterior al present i el principi de cobertura pressupostària , que
necessariament s´ ha de complir però que no correspon a aquest funcionari informar.
4. Considerant que a l’Ajuntament de Salou, i en el present procés negociador, s’han
constituït un òrgan de negociació: una mesa general de negociació que tractava el
conjunt de temes comuns pel personal funcionari i laboral que habilitava l’art. 36.3 de
l’EBEP i que va portar el pes de la negociació en quan a la part comuna.
5. Considerant que la vàlida constitució i règim de funcionament de la mesa va quedar
reflectida i acordada tal i com s’estableix en l’acta del 17 de novembre de 2011 estan
d’acord amb el que prescriu l’EBEP en el seu art.35.
6. Considerant que la legitimació negocial per part de l’administració l’ostenta el Regidor
de Serveis Interns, contractació i Patrimoni Sr. Mario Garcia Vidal, tal i com es reflecteix
en el decret genèric de delegacions de l’Alcaldia de data 17 de juny de 2011, i per part
dels funcionaris , tal i com disposa l´art.33 de l’EBEP, són el representants sindicals qui
gaudeixen del dret de negociar en nom de tots els funcionaris (arts.6.3 lletra C ,7.1 i 7.2
de la LLO 11/1985 de 2 d’agost).
7. Considerant que , entren en l’objecte de la negociació i seguint el que prescriu al
respecte l´art.37 de l’EBEP , a l’administració local li queda un reducte molt ínfim de
matèries a negociar si ens atenem a les competències que tenen els Ajuntaments en
qüestió de RRHH després de la normativa bàsica estatal i de desenvolupament de les
CCAA.
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8. Considerant que, tal i com s’ha especificat més amunt, en constituir-se una taula
comuna de negociació, hi ha una gran part del conveni pel personal laboral i de l’acord
del personal funcionari que té una redacció idèntica atenen a les matèries comunes a
tractar. Per un costat hi ha un acord de funcionaris amb 39 articles 2 disposicions
addicionals i una final i per l’altra un conveni de laborals amb 44 articles 2 disposicions
addicionals i una final.
9. Considerant que es tracta d’una negociació col·lectiva que acaba amb un conveni pel
personal laboral i amb un acord pel personal funcionari, cal que hi hagi el preceptiu
acord plenari ja que el Ple és l’òrgan competent , (art.22.2 lletra i) de la Llei 7/1985 i
52.2 lletra j) del DL 2/2003).Tot això en atenció al que disposa l´art.38.3 de l’EBEP.
10. Considerant que la legitimació negocial per part de l’Administració l’ostenta el Regidor
de Serveis Interns, Contractació i Patrimoni, Sr. Mario Garcia Vidal, tal i com es
reflecteix en el decret genèric de delegacions de l’Alcaldia de data 17 de juny de 2011, i
per part dels funcionaris, tal i com disposa l’art. 33 de l’EBEP, són el representants
sindicals qui gaudeixen del dret de negociar en nom de tots els funcionaris (arts. 6.3
lletra C ,7.1 i 7.2 de la LLO 11/1985 de 2 d’agost).

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER: Aprovar, si s’escau, l’acord de condicions de treball del personal funcionari i el
conveni del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Salou, pel període 2013-2015.
SEGON: Traslladar aquest acord al Servei de RRHH, Organització i Qualitat i als
Representants Sindicals.

Si es vol impugnar aquesta 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.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?
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Sr. Otal:
-Sí. Bé, jo crec que aquest punt, tot i que és de manual, però és molt important perquè
precisament en un moment on la conflictivitat laboral és molt elevada en les diferents
administracions i empresa privada que s’hagi arribat a un acord de llarga duració a
l’Ajuntament de Salou amb tot el personal laboral i funcionari és una bona notícia però, a
més a més, es tracta no només d’evitar la conflictivitat laboral sinó de garantir l’eficàcia i
l’eficiència dins de l’ajuntament. Per tant, és una bona notícia que esperem que en quatre o
cinc anys, la durada que queda d’aquest conveni, permeti la pau laboral i dedicar-nos al
realment important. És una bona notícia això.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Otal.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DEL CONVENI URBANÍSTIC PER LA CESSIÓ
DE TERRENYS PER L'EXECUCIÓ DE LA 2a FASE DEL CAMÍ DE RONDA, AMB EL SR.
M. V. M. I LA SRA. E. C. R.
ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Salou, amb motiu de la futura execució de la 2ª fase del Camí de Ronda, té
la necessitat de disposar d’una petita part de la finca amb referència cadastral
5574510CF4457D0001YT propietat del Sr. M. V. M. i de la Sra. E. C. R. ubicada al C/ Penya
Tallada, núm. 11 classificada pel Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) com a sòl
urbà consolidat i afectada per la qualificació d’una franja al sud de la mateixa amb la clau
7C/b, sistema de comunicacions, Camí de Ronda.
Per l’anteriorment exposat, en data 28-01-13 es va signar un Conveni entre el Sr. M. V. M. i
la Sra. E. C. R. i l’Ajuntament de Salou de cessió de terrenys per l’execució de la citada
segona fase del Camí de Ronda, del qual s’adjunta una còpia a aquest acord.
FONAMENTS JURÍDICS
L’article 8.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya i articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
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s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, sobre els convenis urbanístics i la seva
publicitat.
L’article 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, sobre la possibilitat de les Administracions Públiques per a signar
convenis, siguin, o no, finalitzadors del procediment.
Els articles 273 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 els articles 5 i 70 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre la capacitat dels ens locals per a
signar convenis i l’obligació de tenir-los a disposició del públic, un cop siguin vigents.
Per tot l’anterior i, en virtut de la competència atribuïda al Ple prevista a l’article 22.2 c) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i vist el dictamen de la
Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per unanimitat, i per tant amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, el següent:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de Salou i el
Sr. M. V. M. i la Sra. E. C. R. per la cessió de terrenys per l’execució de la segona fase del
Camí de Ronda, del qual s’adjunta una còpia a aquest acord.
SEGON.- SOTMETRE el present acord, juntament amb el Conveni, al tràmit d’informació
pública per termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al BOP, Diari de Tarragona i
tauler d’anuncis de la Corporació.
TERCER.- TRASLLADAR el present acord als STM d’Arquitectura i al Departament
d’Informàtica, per tal que procedeixin a publicar per mitjans telemàtics el present acord i el
Conveni.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció? Bé, jo sí que volia fer una referència perquè avui he llegit a la premsa
una manifestació per part de la Subdelegació del Govern referent al Camí de Ronda dient
que no tenen prevista inversió per aquest any 2014 i la veritat és que ho lamento, ho
lamento moltíssim perquè aquí a Salou hem treballat durant molt de temps, molt de temps
per tal que aquest projecte, un projecte de ciutat importantíssim, també molt important des
del punt de vista turístic doncs de moment encara no hi hagi aquest finançament. Un
finançament en el qual fa temps doncs hi havia un compromís, un compromís en ferm des
del punt de vista polític i des del punt de vista funcionarial fa any i mig perquè se’ls va
traslladar així a tots vostès, i ara lamento doncs això, tenir que assabentar-me per la premsa
que el Govern de Madrid doncs no té diners per aquest projecte. Jo ahir ho vaig dir, no

 17
65
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.org

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²3U4Y1J15125U4X0211Q1+»
²3U4Y1J15125U4X0211Q1+»
3U4Y1J15125U4X0211Q1

 SECXI04Z



28-02-13 10:45

renunciarem a aquest projecte i, per tant, exigirem que es retiri el pressupost perquè
entenem que és una prioritat per Salou i així ho farem. I lamento molt doncs saber aquesta
notícia a través d’un mitjà de comunicació dient això de que no hi ha diners per aquest
projecte. Bé, jo espero que reflexionin i dotin de pressupost a aquest projecte molt important
per Salou i també des del punt de vista turístic.

Sr. Henar:
-Li faré una pregunta si té l’amabilitat de contestar-me. Com interpretaria vostè que al 2015
hi hagués pressupost?

Sr. Alcalde:
-Que al 2015 hi hagués pressupost?

Sr. Henar:
-Sí, sí, al 2014 no i al 2015 sí.

Sr. Alcalde:
-Home, jo vaig estar reunit amb ells, bé jo hi he estat reunit moltes vegades perquè a mi
m’agrada estar molt al damunt dels temes i al Ministeri de Medi Ambient jo hi he estat en
diverses ocasions i puc dir aquí que amb l’anterior director general que hi havia, el Sr.
Antonio, no em recordo de quin nom, amb qui ho vam inaugurar el Camí de Ronda, abans
de les eleccions, hi havia un compromís ferm polític i també des d’un punt de vista dels
funcionaris. Ell estava molt engrescat amb aquest projecte, teníem el seu compromís de
tirar-ho cap endavant amb el pressupost de l’any següent i també amb els tècnics que ens
van acompanyar en aquest cas i amb els qui hem parlat que són els de Tarragona, els de
Costes de Tarragona, per iniciar les obres i hi havia el compromís també que iniciaríem amb
les partides que hi havia a Costes de Tarragona tots els arreglos del que serien els accessos
a aquest Camí de Ronda però això ja seria a la tardor i a l’any següent, doncs evidentment
nosaltres tindríem en el pressupost, en el de l’Estat, del Govern de l’Estat doncs hi hauria la
partida corresponent per tirar cap endavant la primera i a l’any següent l’altra fase, és a dir,
amb dues fases que serien la segona i la tercera fase i amb això acabaríem el Camí de
Ronda. Jo el vaig veure amb molta sinceritat perquè estava molt engrescat en aquests
projectes, això és un projecte on hi havia molta il·lusió per part dels representants del
Ministeri de Medi Ambient i a l’última reunió que vam tenir amb el canvi de govern a Madrid
doncs vam veure que hi havia una certa reticència però mai nosaltres tirem la tovallola i
sempre esperem que hi hagi un replantejament de les coses i així va ser, els hi vam fer
entendre que sí que en som coneixedors de les dificultats que tothom té però que
evidentment dins d’aquestes dificultats el que hem de fer és prioritzar i dins de les inversions
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hi ha una prioritat que és bàsica que és aquella economia que genera economia, en aquest
cas el turisme. Per tant, els hi vam explicar tot això i vam quedar a l’espera que tindríem una
reunió i en aquesta reunió a veure si podíem dotar de pressupost pel 2013 començar ja les
obres. D’això me n’he assabentat per la premsa, ho he llegit ara abans de venir aquí al Diari
Més que hi havia unes manifestacions de la Subdelegació dient que no hi havia pressupost i
jo espero que això m’ho diguin però evidentment nosaltres lluitarem perquè Salou tingui el
seu Camí de Ronda, només faltaria.
Que al 2015 hi ha dotació? Bé, si ara no n’hi ha i n’hi ha al 2015 ja valoraré al seu moment el
perquè al 2015.

Sr. Henar:
-Nosaltres, el Grup municipal Socialista dóna total suport a l’alcalde perquè al 2014 davant
els compromissos s’iniciïn les obres del Camí de Ronda.

Sr. Alcalde:
-Jo espero que sigui abans Sr. Zacarias, 2013 m’agradaria, de veritat, perquè no podem
estar retardats en aquest gran projecte de ciutat, no podem. Salou no ho pot perdre.
Gràcies.

402.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME
DE TARRAGONA APROVANT DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM, ARTICLE 62, REFERENT A LA REGULACIÓ DELS HABITATGES D'ÚS
TURÍSTIC
Vist el següent acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, de data 24 de
gener de 2013:
“-1 Aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal, article 62, referent a la regulació dels habitatges d’ús turístic, de Salou,
promoguda i tramesa 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 106 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”
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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
SUBVENCIONS

INICIAL,

SI

S'ESCAU,

DE

L'ORDENANÇA

GENERAL

DE

Vista la necessitat d’aprovar una Ordenança General de Subvencions, en compliment de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions, per tal de normalitzar els
mecanismes d’atorgament, tramitació, justificació i pagament de les subvencions de
l’Ajuntament de Salou, així com per donar a conèixer als interessats el procés de concessió.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- APROVAR l’Ordenança General de Subvencions el text de la qual es transcriu a
continuació.
SEGON.- Seguir tota la tramitació reglamentària.

“TEXT DE L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS
PRÈAMBUL
CAPÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Article 2. Concepte de subvenció
Article 3. Supòsits exclosos.
Article 4. Principis
Article 5. Caràcter de les subvencions
Article 6. Normativa aplicable
CAPÍTOL II – BENEFICIARIS
Article 7. Beneficiaris.
Article 8. Obligacions.
CAPÍTOL III – ACTIVITATS O PROJECTES SUBVENCIONABLES
Article 9. Activitats o projectes subvencionables.
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CAPÍTOL IV – PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA...
Article 10. Principis generals.
Article 11. Principis econòmics
Article 12. Iniciació.
Article 13. Òrgan d’instrucció.
Article 14. Òrgan col·legiat
Article 15. Proposta de resolució provisional
Article 16. Òrgan concedent
Article 17. Resolució.
Article 18. Notificació de la resolució.
CAPÍTOL V – PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA
Article 19. Concessió directa
CAPÍTOL VI – DESPESES SUBVENCIONABLES. JUSTIFICACIÓ I
PAGAMENT
Article 20. Despeses subvencionables.
Article 21. Acceptació.
Article 22. Justificació
Article 23. Subcontractació d’activitats subvencionades
Article 24. Pagament
Article 25. Publicitat de les subvencions concedides.
CAPÍTOL VII– DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Article 26. Procediment d’aprovació de la despesa i pagament
Article 27. Retencions de pagaments
CAPÍTOL VIII– NUL·LITAT, REINTEGRAMENT I REVISIÓ DE SUBVENCIONS
.
Article 28. Invalidesa de la resolució de concessió.
Article 29. Reintegrament de subvencions ja concedides.
Article 30. Revisió.
CAPÍTOL IX – DEL CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS
Article 31. Objecte i competència per a l’exercici de control financer de
subvencions.
Article 32. Obligació de col·laboració
Article 33. Facultats del personal controlador
Article 34. Deures del personal controlador
Article 35. Del procediment i documentació del control financer
Article 36. Efectes dels informes de control financer
CAPÍTOL X – INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA
DE SUBVENCIONS
Article 37 Infraccions i sancions
CAPÍTOL XI – BASES ESPECÍFIQUES
Article 38 Bases específiques
Article 39. Models dels expedients
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MODEL S-1
AJUNTAMENT DE SALOU: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ANY 201X
MODEL S-2.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL MOMENT DE PRESENTAR LA
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
MODEL S-3.
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
MODEL S-4
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ: MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT
REALITZADA
MODEL S-5
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ: RELACIÓ DE FACTURES I DOCUMENTS
DE VALOR PROBATORI
MODEL S-6
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. SUBVENCIONS ATORGADES PER
QUALSEVOL ADMINISTRACIÓ O ENS PÚBLIC O PRIVAT
MODEL S-7
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. DETALL D’INGRESSOS I DESPESES
MODEL S-8
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER PAGAMENTS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓ FINAL
PRÈAMBUL
De conformitat amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, el Municipi, per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot
promoure tota classe d’activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, ostentant en tot cas competències en matèria
d’activitats culturals, socials, educatives, esportives, d’acord amb la definició concreta que a tal efecte
efectuï la legislació sectorial reguladora dels diferents camps d’activitat pública de l’abast de les
citades competències.
A més de lo anteriorment exposat, de conformitat amb l’article 28 del mateix text legal, els municipis
podran realitzar activitats complementaries de les pròpies d’altres Administracions públiques, en
particular per lo que es refereix a la cultura, la promoció de la dona, l’educació, l’habitatge, la sanitat i
la protecció del medi ambient.
A la satisfacció dels interessos generals en els esmentats camps, contribueix d’una manera
fonamental la iniciativa privada, en particular, la d’aquelles entitats particulars les activitats de les
quals son d’utilitat i/o interès públic o social, i venen a completar els serveis prestats per aquesta
Administració.
Per fer efectiu el foment d’activitats dels ciutadans d’interès públic i/o social i complementaries dels
serveis públics municipals, la legislació pública local vigent en l’actualitat arbitra diferents
mecanismes, entre els que resulta de fonamental importància la subvenció i els ajuts econòmics,
instrumentada a través de les corresponents Bases específiques o dels oportuns documents de
Conveni, que suposa la participació d’aquest Ajuntament en el finançament d’activitats la iniciativa i
organització de les quals van a càrrec dels particulars, sempre que aquestes activitats es puguin
considerar d’interès públic.
CAPÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS
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Article 1. Objecte.
Aquesta ordenança té per objecte regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les
subvencions atorgades per l’Ajuntament de Salou, els seus organismes autònoms i entitats que en
depenguin, a l’empara de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
demés normativa aplicable.
Amb aquestes bases reguladores es pretén definir uns objectius i garantir als ciutadans i entitats, en
igualtat de condicions, l’accés a aquestes prestacions per a serveis i activitats que complementen o
supleixin els atribuïts a la competència local.
Article 2. Concepte de subvenció.
1. S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta ordenança, qualsevol disposició dinerària efectuada
per l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i entitats que en depenguin, a favor de persones
públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte,
l’execució d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la
concurrència d’una situació, havent el beneficiari de complir amb les obligacions materials i formals
establertes legalment així com les que s’estableixin en aquesta ordenança i en les normes de les
convocatòries específiques.
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública. L’Ajuntament de Salou
també podrà realitzar prestacions en espècie o treballs personals a favor d’entitats o associacions,
previ corresponent acord o conveni. Tindran aquesta consideración els aliments, llibres, trofeos,
assessorament, cessió d’equipaments, material d’infraestructures, gestions efectuades per serveis
municipals, i altres prestacions anàlogues.
El valor d’aquestes aportacions no monetàries podrà ser susceptible de càlcul a efectes de la seva
qunatificació interna per part del servei o organisme autònom.
2. Els organismes autònoms i les entitats dependents de l’Ajuntament podran atorgar subvencions
quan així s’hagi previst en els seus estatuts; altrament, serà necessari que ho autoritzi l’Ajuntament.
Article 3. Supòsits exclosos.
1. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança:
a) L’atorgament al concessionari d’un servei públic de subvencions procedents de dotacions
pressupostàries financeres que rebi com a contraprestació del funcionamentdel servei.
b) Les cessions d’ús de béns immobles, a favor d’entitats o institucions públiques, les quals es
regeixen per les seves normes reguladores.
c) Les subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable.
d) Les ajudes o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter
social.
e) Les subvencions concedides per altres administracions en les que l’Ajuntament actuï com a simple
intermediari.
f) Les aportacions econòmiques de l’Ajuntament destinades a finançar globalment les activitats dels
organismes autònoms, entitats dependents, consorcis, mancomunitats, fundacions, associacions i
d’altres d’anàlegs en els quals estigui representat l’Ajuntament en els òrgans de govern respectius.
g) Les aportacions dineràries que en concepte de quotes, tant ordinàries com extraordinàries, realitzi
l’Ajuntament a favor de les associacions a que es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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h) Les subvencions als grups polítics representats a la corporació per atendre les seves despeses de
funcionament, d’acord amb la seva normativa aplicable.
2. Aquesta ordenança tindrà caràcter supletori, respecte de la corresponent normativa específica, en
els següent supòsits:
a) Les subvencions concedides o finançades amb fons europeus o d’altres administracions públiques,
que es regiran en primer lloc per la normativa o condicions establertes per l’administració que financi,
total o parcialment, subvenció.
b) Les subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran em primer lloc per aquesta.
Article 4. Principis.
La concessió i gestió de les subvencions a que es refereix aquesta ordenança s’efectuarà d’acord
amb els següents principis:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’administració atorgant.
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
Article 5. Caràcter de les subvencions.
1. Les subvencions previstes en aquesta ordenança tindran caràcter voluntari i eventual, no serà
exigible l’augment o la revisió, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys
posteriors, llevat que s’hagin concedit amb el caràcter de despeses plurianuals, i no seran invocables
com a precedent.
2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a que es condicioni
l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment
de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió.
3. En cap cas, les subvencions no poden respondre a criteris de mera liberalitat, sota sanció de
nul·litat.
4. En qualsevol cas, l’Ajuntament, els organismes autònoms i entitats que en depenguin quedaran
exempts de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les
actuacions a que quedin obligades les persones o entitats subvencionades.
Article 6. Normativa aplicable.
Els procediments de concessió de subvencions per a les activitats previstes en aquesta ordenança,
hauran d’ajustar-se a la mateixa, i en allò no previst a la normativa aplicable:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Decret 887/2003, de 17 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei de subvencions, de
17 de novembre,
- La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració Local (articles 25 i 72 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
- Articles 189.2 i 214.2 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.
- Els articles 239 i 240 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Els articles 118 i 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
- Les Bases d’Execució del pressupost municipal.
- Les Bases generals de subvencions.
- Les Bases específiques que s’aprovin amb la convocatòria.
- Altra normativa concordant en la matèria.
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CAPÍTOL II – BENEFICIARIS
Article 7. Beneficiaris.
1. Tindrà la condició de beneficiari de les subvencions la persona física que hagi de realitzar l’activitat
que fonamenti el seu atorgament o que es trobi en la situació que legitimi la seva concessió.
2. Tindran, igualment, la condició de beneficiari les persones jurídiques així com els membres
associats d’aquestes que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamentin
la concessió de la subvenció en nom i per compte de la persona jurídica.
3. També podran accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones jurídiques i físiques,
públiques i privades, les comunitat de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni
separat que, mancat de personalitat jurídica, pugui portar a terme els projectes o activitats que motivin
la concessió de la subvenció. En aquest supòsit s’haurà de fer constar expressament, tant a la
sol·licitud com a la resolució de concessió de la subvenció, els compromisos d’execució assumits per
cada membre de l’agrupació, així com l’import de subvenció a aplicar per cadascun d’ells, que tindran
igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s’haurà de nomenar un representant o
apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a
beneficiari, corresponguin a l’agrupació. No es podrà dissoldre l’agrupació fins que hagi transcorregut
el termini de prescripció previst als articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
4. Els grups de persones que no formen una entitat constituïda legalmente podran ser beneficiaris
quan:
a) Quan es tracti d’una entitat en procés de creació que encara no ha estat constituïda legalment.
b) Quan tracti d’un grup de persones que tinguin una finalitat concreta i d’acord amb el que preveuen
les bases de subvenció i sol·licitin prèviament autorització per poder demanar la subvenció. Per tal de
demanar l’autorització, hauran de presentar la següents documentació:
el seu projecte.
un llistat amb el nom i NIF de cadascuna de les persones implicades.
una declaració de responsabilitat de cada membre col·laborador conforme no estan exclosos en cap
causa de les que marca l’article 13 de la Llei de Subvencions. En qualsevol cas, els beneficiaris
hauran d’acreditar, si s’escau, la seva inscripció en el registre públic municipal corresponent.
Article 8. Obligacions.
Són obligacions dels beneficiaris:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenti
la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l’administració el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de
l’activitat i finalitat que determini la concessió de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que siguin degudament requerides pels
òrgans municipals, aportant quanta informació li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions i
que estiguin relacionades amb la concessió de la subvenció.
d) Comunicar a l’administració l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan aviat com se’n
tingui coneixement i, en tota cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons rebuts.
e) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que s’està al corrent en
el compliment de les seves obligacions tributàries, incloent les referents a aquest Ajuntament, i front a
la Seguretat Social.
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f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i demés documents degudament auditats en
els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable o, si escau, elsestats comptables que
garanteixin el correcte exercici de les facultats de comprovació i control.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de control i comprovació.
h) Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament, incloent en tota la documentació,
programa imprès, etc. que s’elabori, el patrocini o el logotip de l’Ajuntament de Salou.
i) Procedir al reintegrament dels fons públics percebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
CAPÍTOL III – ACTIVITATS O PROJECTES SUBVENCIONABLES
Article 9. Activitats o projectes subvencionables.
Seran subvencionables les activitats programades en les convocatòries específiques i referides a les
àrees següents:
a) Cultura: l’activitat cultural relacionada amb les arts escèniques i plàstiques, les ciències, les lletres i
la música. Igualment, seran objecte de subvenció, les activitats d’animació socioculturals,
especialment les d’oci i de lleure destinades al foment de la creativitat i la participació veïnal.
b) Festes: l’activitat relacionada amb les festes municipals i les que complementen les activitats
municipals en aquesta matèria.
c) Turisme: les activitats destinades al foment del turisme del municipi de Salou, així com el
coneixement i foment d’aquest fora del territori municipal.
d) Esport: són subvencionables les despeses derivades de l’organització d’actes i activitats esportives
o relacionades amb la promoció de l’esport.
e) Educació: les activitats dirigides a la formació dels alumnes, sosteniment i funcionament de les
AMPES, mesures i accions d’educació complementària, participación i entorn i demés activitats
dirigides al sector educatiu, També s’inclouran les destinades a la formació en l’àmbit musical,
ensenyaments de persones adultes i recursos educatius diversos, com UEC, etc.
f) Joventut: les activitats d’animació sociocultural programades destinades als joves, concursos,
exposicions, activitats relacionades amb la cultura i la creació juvenil, programes d’informació i
assessorament, activitats formatives i educatives, revistes i publicacions i, en general, totes aquelles
activitats relacionades amb el foment de la participació i l’associacionisme juvenil.
g) Salut: les activitats encaminades a la prevenció, protecció i promoció de la salut, dirigides a la
població en general i col·lectius en particular. També aquells projectes o programes que contemplen
objectius educatius i preventius que fomentin la salut dels diferents grups de població. Seran també
subvencionables les despeses derivades d’activitats formatives i informatives, organització d’actes
públics com jornades, seminaris, etc., que facilitin el coneixement, inserció i rehabilitació de malalts.
h) Medi ambient: les activitats encaminades a la protecció del medi ambient urbà i natural i a la seva
promoció. També les activitats formatives, d’informació i de participació dels veïns.
i) Cooperació: les activitats encaminades a la consecució de projectes de cooperació local, nacional o
internacional, així com campanyes de sensibilització dirigides a la població.
j) Participació veïnal: les activitats dirigides a la promoció, funcionament i actuació dels veïns.
k) Promoció de la ciutat: les activitats dirigides a la promoció de la ciutat i el comerç.
l) Serveis socials: les activitats orientades a la prevenció, Intervenció, assistència, rehabilitació,
integració social o promoció del benestar social de la família, la infància, l’adolescència, la dona, els
immigrants, les persones majors i els discapacitats i altres col·lectius en situació de risc o necessitat,
així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a l’atenció de
situacions de greus mancances o d’emergència social.
m) Altres: qualsevol activitat que sigui complementària de l’activitat municipal i susceptible d’ésser
subvencionada per dirigir-se a un col·lectiu de població determinat.
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CAPÍTOL IV – PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
Article 10. Principis generals.
Amb caràcter general i sens perjudici dels criteris propis que s’estableixin a les respectives
convocatòries, aquestes hauran de respectar per a l’atorgament de les subvencions, en tot cas, els
principis següents:
a) Interès general de l’activitat i benefici per als ciutadans de Salou.
b) Inexistència o dèficit d’activitats anàlogues.
c) Prioritat per a aquelles activitats que sense la subvenció resultarien de difícil posada en
funcionament.
Article 11. Principis econòmics.
1. La quantia de les subvencions podrà venir determinada de forma individualitzada o bé resultar de
l’aplicació dels percentatges destinats a despeses o activitats que es fixin a la convocatòria.
En qualsevol cas, la quantia màxima subvencionable no podrà superar l’import sol·licitat ni el total de
l’activitat.
2. Sempre que així s’estableixi a la respectiva convocatòria, l’import no concedit podrà prorratejar-se
entre el beneficiaris de la convocatòria, sense superar l’import màxim global.
Article 12. Iniciació.
1. La concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs, és la forma ordinària de concessió
de les subvencions.
D’acord amb el procediment previst a continuació, en el concurs s’examinaran conjuntament totes les
sol·licituds presentades dintre del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor
de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a la respectiva convocatòria i
obtingui, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats a aquesta
última.
2. El procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant convocatòria.
3. La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, o per l’òrgan superior dels
organismes autònoms i entitats dependents de la corporació, d’acord amb la seva normativa
reguladora.
4. La convocatòria es sotmetrà a informació pública com a mínim per un termini de vint dies i es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació. Una referència
d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
5. Les convocatòries de subvencions que s’aprovin s’hauran d’ajustar a la present ordenança, fent-ne
una remissió expressa al contingut de la mateixa, i hauran de tenir com a mínim el següent contingut:
a) Crèdits pressupostaris als que s’imputi la subvenció i quantia total màxima de les subvencions
convocades dintre dels crèdits disponibles o, en el seu defecte, quantia estimada de les subvencions,
atenent en tot cas a l’establert a les Bases d’execució del pressupost municipal.
b) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
c) Expressió de què la concessió s’efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva.
d) Beneficiaris i, si escau, dels membres de les entitats previstes als apartats 2 i 3 de l’article 7
d’aquesta ordenança, requisits que hauran de reunir per a l’obtenció de la subvenció i la forma
d’acreditar-los.
e) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
f) Termini de presentació de sol·licituds.
g) Documents i informacions que s’hagin d’acompanyar a la petició.
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h) Termini de resolució i notificació.
i) Si escau, possibilitat de reformulació de sol·licituds d’acord amb el disposat a l’article 17.6 d’aquesta
ordenança i l’article 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
j) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i òrgan davant del que s’ha d’interposar els
corresponents recursos.
k) Criteris objectius de valoració de les sol·licituds i atorgament de la subvenció i, si escau, ponderació
d’aquests.
l) Mitjans de notificació o publicació, d’acord amb el disposat a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
m) Les garanties a favor dels interessos públics, si és procedent.
n) Fer constar l’obligatorietat que en l’activitat subvencionada consti el patrocini o el logotip de
l’Ajuntament de Salou.
6. Les sol·licituds de concessió de subvencions es presentaran al registre general de la corporació i
hauran d’anar acompanyades de la següent documentació, llevat de previsió expressa en contrari a la
convocatòria:
a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.
b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari.
c) Acord dels òrgans representatius de l’entitat sol·licitant o escrit del representant o de la persona
física, que justifiqui la necessitat de la subvenció sol·licitada.
d) Memòria de les activitats per a les que es sol·licita la subvenció, acompanyada del pressupost
detallat per activitats i partides.
e) Declaració formal de les subvencions percebudes o sol·licitades a altres institucions públiques o
privades per a la mateixa activitat i compromís de comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin en un
futur.
f) Documentació que acrediti el compliment dels requisits específics exigits.
g) Dades bancàries, on, si l’activitat proposada es subvencionada, es podrà transferir l’import de la
subvenció.
h) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, incloent les referents a aquesta
Ajuntament, i front a la Seguretat Social.
i) Compromís de complir les condicions de la subvenció.
j) Qualsevol altra documentació o justificació, que a efectes de comprovació o concreció de dades,
estableixin les respectives convocatòries.
7. Sempre que així s’estableixi en les convocatòries es podrà admetre la substitució de la presentació
de determinats documents per una declaració responsable del sol·licitant. En aquest supòsit, amb
anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la subvenció, es requerirà la presentació de la
documentació que acrediti la realitat de les dades contingudes en l’esmentada declaració, en un
termini no superior a 15 dies.
8. Si la sol·licitud no reuneix els requisits abans esmentats o, si escau, els establerts a la respectiva
convocatòria, l’instructor requerirà a l’interessat per a que els esmeni en un termini màxim i
improrrogable de deu dies, advertint-li que en cas contrari se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud,
prèvia resolució que s’haurà de dictar en els termes establerts a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 13. Òrgan d’instrucció.
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà als tècnics dels serveis
municipals de la regidoria que promogui la convocatòria.
2. L’òrgan d’instrucció realitzarà d’ofici quantes actuacions consideri necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de formular la
proposta de resolució.
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Article 14. Òrgan col·legiat.
Als efectes previstos a l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
l’òrgan col·legiat competent per a la proposta de concessió serà la comissió informativa corresponent.
Article 15. Proposta de resolució provisional.
1. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat sobre l’avaluació de les
sol·licituds presentades, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es
notificarà als interessats en la forma que estableixi la convocatòria, i es concedirà un termini de deu
dies per presentar al·legacions. Es podrà prescindir d’aquest tràmit d’audiència quan no constin en el
procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels
interessats. En aquest supòsit, la proposta de resolució provisional formulada tindrà el caràcter de
definitiva. En l’expedient de concessió de subvencions constarà l’informe de l’òrgan instructor, on
s’especifiqui que de la informació que consta a l’expedient es desprèn que els beneficiaris compleixen
els requisits necessaris per accedir-hi.
2. La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent, es notificarà als interessats que hagin
estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció, per a que comuniquin la seva acceptació.
3. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del beneficiari proposat
en front de la corporació, mentre no li hagi estat notificada la resolució definitiva de la concessió.
Article 16. Òrgan concedent.
1. L’òrgan competent per a concedir o denegar les subvencions és la Junta de Govern Local.
2. L’òrgan col·legiat trametrà la proposta de concessió de la subvenció a l’òrgan concedent per mitjà
de l’òrgan instructor.
3. L’òrgan concedent podrà deixar desert el concurs o no exhaurir l’import total previst o el crèdit
disponible de la corresponent partida pressupostària o de la seva bossa de vinculació, sense que es
puguin atorgar subvencions per quantia superior a la que es determini a la convocatòria.
Article 17. Resolució.
1. Un cop aprovada la proposta de resolució definitiva i d’acord amb el disposat a l’article 89 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i, si escau, a la corresponent convocatòria, l’òrgan concedent resoldrà el
procediment.
2. La resolució es motivarà de conformitat amb allò que disposi la corresponent convocatòria, havent
de quedar, en tot cas, acreditats en el procediment els fonaments de la resolució que s’adopti.
3. La resolució, a més d’especificar el sol·licitant o relació de sol·licitants als que es concedeixi la
subvenció, farà constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de sol·licituds.
4. Es termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos,
llevat que una norma amb rang de llei estableixi un termini superior o així vingui previst a la normativa
de la Unió Europea. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria,
llevat que aquest posposi els seus efectes a una data posterior.
5. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per
entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
6. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d’activitats a desenvolupar pel sol·licitant i
l’import de la subvenció de la proposta de resolució provisional sigui inferior a aquell que figura a la
sol·licitud presentada, s’instarà del beneficiari, si així s’ha previst a la convocatòria, la reformulació de
la seva sol·licitud per a ajustar els compromisos i condicions a la subvenció atorgable, en un termini
màxim de deu dies. Si així no ho fes, se’l tindrà per desistit de la seva petició, circumstància que
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haurà de ser notificada d’acord amb el previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.Un cop que la sol·licitud tingui
la conformitat de l’òrgan col·legiat, es remetrà amb les actuacions efectuades a l’òrgan concedent
perquè dicti resolució. El qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds haurà de respectar l’objecte,
condicions i finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les
sol·licituds.
Article 18. Notificació de la resolució.
La resolució del procediment es notificarà a tots els interessats d’acord amb el disposat a l’article 58,
59 i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
CAPÍTOL V – PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA
Article 19. Concessió directa.
1. Les subvencions podran atorgar-se directament en els següents supòsits:
a) Quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general inicial de l’Ajuntament o en
modificacions de crèdits degudament aprovades.
b) Aquelles l’atorgament o la quantia de les quals estigui imposada a l’administració per una norma de
rang de llei.
c) Les que siguin conseqüència d’un instrument aprovat amb caràcter general o d’un acte, contracte o
concert que hagi complert les exigències de publicitat i concurrència.
d) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en les quals s’acreditin raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que dificultin la seva
convocatòria pública.
2. Amb caràcter general la concessió directa es formalitzarà en un conveni.
En el corresponent conveni o, en el seu cas, en la resolució de la concessió o en les normes
reguladores de les mateixes, es fixaran a més de la quantia de la subvenció, els següents extrems:
a) Definició de l’objecte de les subvencions, amb indicació del caràcter singular d’aquestes i les raons
que dificultin la seva convocatòria pública.
b) Règim jurídic aplicable.
c) Beneficiaris i modalitat d’ajuda.
d) Procediment de concessió i règim de justificació.
CAPÍTOL VI – DESPESES SUBVENCIONABLES. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
Article 20. Despeses subvencionables.
1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta ordenança,aquells que
de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn en el termini
establert a les respectives convocatòries. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses
subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.
2. Llevat que hi hagi previsió expressa en contrari a les respectives convocatòries, es considerarà
despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada anteriorment al’acabament del període de
justificació determinat a la pròpia convocatòria.
3. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 euros en el supòsit de cost
per execució d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació
de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com a
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la
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prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les
despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o
el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar amb la justificació o, si escau, amb la
sol·licitud de subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar
expressament en un memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
4. En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, s’han de seguir
les regles següents:
a) La convocatòria ha de fixar el període durant el qual el beneficiari ha de destinar els béns al fi
concret per al qual es va concedir la subvenció, que no pot ser inferior a cinc anys en el cas de béns
inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns.
b) L’incompliment de l’obligació de destinació referida en el paràgraf anterior, que es produeix en tot
cas amb l’alienació o el gravamen del bé, és causa de reintegrament, en els termes que estableixi el
capítol II del títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quedant el bé
afecte al pagament del reintegrament qualsevol que sigui el seu posseïdor, llevat que resulti ser un
tercer protegit per la bona fe registral o es justifiqui l’adquisició dels béns amb bona fe i títol just o en
establiment mercantil o industrial, en el supòsit de béns mobles no inscriptibles.
5. No es considerarà incomplerta l’obligació de destinació a que es refereix l’apartat quatre anterior,
quan:
a) Tractant-se de béns no inscriptibles en un registre públic, fossin substituïts per altres que serveixin
en condicions anàlogues al fi per al que s’hagi concedit la subvenció i aquest ús es mantingui fins
completar el període establert, sempre que la substitució hagi estat autoritzada per l’administració
concedent.
b) Tractant-se de béns inscriptibles en un registre públic, el canvi de destinació, alienació o gravamen
sigui autoritzat per l’administració concedent. Es aquest supòsit, l’adquirent assumirà l’obligació de
destinació dels béns pel període restant i, en cas d’incompliment d’aquesta, del reintegrament de la
subvenció.
6. La convocatòria establirà, si escau, les regles especials que es considerin oportunes en matèria
d’amortització dels béns inventariables. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa
d’amortització estarà subjecte a les següentscondicions:
a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.
b) Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment
acceptades.
c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.
7. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i
registrals i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i els d’administració
específics són subvencionables si estan directament relacionats amb l’activitat subvencionada i son
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta, i sempre que així s’estableixi a les
respectives convocatòries. Excepcionalment, les despeses de garantia bancària podran ser
subvencionades quan així ho estableixi la respectiva convocatòria.
En cap cas seran despeses subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
8. Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els aboni efectivament.
En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin
susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.
9. Els costos indirectes hauran d’imputar-se pel beneficiari a l’activitat subvencionada en la part que
raonablement correspongui d’acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses
i, en tot cas, en la mesura que aquestes despeses corresponguin al període durant el qual
efectivament es realitzi l’activitat.
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Article 21. Acceptació.
1. Per a l’efectivitat de la subvenció serà necessari que aquesta i les condicions amb les quals s’ha
concedit siguin acceptades per escrit, sense reserves, pel beneficiari, en la forma i termini que
assenyalin les bases específiques, les convocatòries o l’acord de concessió.
2. Si el beneficiari no prestés la seva acceptació en el corresponent termini o formulés reserves
respecte d’aquesta, l’administració podrà optar, entre concedir un nou termini per a l’acceptació pura i
simple o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.
3. A les bases específiques o convocatòria es podrà preveure que l’acceptació de la subvenció
atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A tal efecte, si els beneficiaris, notificada la
resolució, d’atorgament de la subvenció, no estan interessats en percebre la subvenció concedida,
disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per manifestar de forma expressa a l’ ens concedent la seva
renúncia, sense perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar la resolució
d’atorgament de la subvenció en els termes que s’estableix a la normativa vigent.
Article 22. Justificació.
1. Llevat de previsió expressa en contrari a les respectives convocatòries, la justificació del
compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió
de la subvenció, es documentarà per mitjà de la rendició del compte justificatiu, que constitueix un
acte obligatori del beneficiari, en la qual s’haurà d’incloure, sota responsabilitat del declarant, els
justificants de la despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el
compliment de l’objectiu de la subvenció.
Aquest compte justificatiu haurà d’incloure una declaració de les activitats realitzades que hagin estat
finançades amb la subvenció i el seu cost, desglossant cadascuna de les despeses realitzades.
Aquestes despeses s’acreditaran mitjançant factures i demés documents de valor probatori equivalent
amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i es procedirà a la seva
compulsa.
Les despeses es justificarán amb factures i altres documents de valor probatori en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficacia administrativa, en document original, acceptantse fotocopia compulsada si
així s’estableix en les bases reguladores.
Si les bases reguladores admeten fotocopia compulsada, els justificants originals es marcaran amb un
segell indicatiu de la subvenció, per a la justificació de la qual han estat presentats, especificant si
l’import s’imputa total o parcialment a la subvenció.
Quan les activitats hagin estat finançades, a més de amb la subvenció amb fons propis o altres
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, procedència i aplicació d’aquests
fons a les activitats subvencionades
En tot cas, s’hauran de tenir en compte les regles següents:
a) Quan es subvencioni l’adquisició d’un immoble s’exigirà còpia de la corresponent escriptura pública
d’adquisició i certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent
registre oficial.
b) Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d’una entitat, sigui quin sigui el
percentatge de la subvenció en relació al pressupost general de l’entitat, aquesta haurà de presentar
com a justificants els seus comptes anuals (balanç de situació, comptes de resultats, informe
d’auditoria si és obligatori o si s’ha efectuat, liquidació del pressupost si és un ens públic, etc.)
corresponent a l’exercici a que es refereixi la subvenció.
c) En el cas d’obres subvencionades, si aquestes s’efectuen per una administració pública s’haurà
d’aportar l’acta de recepció i la liquidació i, a més, si s’efectuen pagaments a compte, els
corresponents certificats d’obres; si s’efectuen per un ens que no tingui el caràcter d’administració
pública s’haurà d’aportar certificat del tècnic director i factures o liquidació del contractista.
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d) En el cas d’activitats, s’haurà d’aportar les factures, minutes i demés justificants de les depeses
efectuades pel beneficiari les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi la
normativa vigent aplicable.
e) Una factura per ser vàlida, haurà de contenir com a mínim:
o Número i sèrie, si s’escau.
o Nom i cognoms o denominació social,
o Número d’identificació fiscal i domicili de la persona que expedeixi la factura i de l’entitat
destinatària.
o Descripció detallada de l’operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc.. i contraprestació
total.
o Base imposable.
o Tipus tributari i quota repercutible (no es suficient la referència “Iva inclòs).
o Lloc i data d’emissió
En el supòsit que s’emeti una factura exempta de l’IVA, es farà constar, de forma expressa i
complerta, la disposició legal que declara aquesta exempció (Exemple; “Operació exempta de l’IVA,
segons art. XX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, sobre l’Impost sobre el valor afegit) f) Només
s’admetrà el rebut com a justificant quan la despesa a justificar sigui un concurs, un premi o tasca de
suport en la realització d’una activitat esportiva. En tot cas, la justificació mitjançant haurà d’estar
pevista i especificada a les bases reguladores de la subvenció.
g) La justificació dels pagaments a professionals es farà individualment per cada servei prestat i pel
líquid rebut, mitjançant la corresponent factura o minuta.
En aquests pagaments, l’aplicació de les retencions de l’IRPF, es farà d’acord amb el que disposi la
Llei i el Reglament d’impost sobre la Renda de les Persones Físiques o altres normes que regulin
aquesta matèria.
Atès l’article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, GENERAL DE SUBVENCIONES, en cap
cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda (IRPF).
h) Els salaris es justificaran mitjançant la nòmina pel líquid rebut. En cap cas no es consideren
despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o
compensació, ni els impostos personals sobre la renda (IRPF).
La justificació dels pagaments a la Seguretat Social es realitzarà mitjançant la presentació dels
documents originals TC1 i TC2, corresponents a les nòmines imputades.
i) La justificació de les despeses de desplaçament en avió, tren, autobús o altres mitjans de transport
es farà amb factura o bitllet dels serveis contractats, a nom de l’entitat beneficiaria i amb relació de les
persones que han viatjat.
S’admetran com a justificants els denominats “bitllets electrònics” que compleixin la regulació
anteriorment detallada. No s’admetran com a justiifcants els correus electrònics , identificadors,
reserves, o similars.
Aquestes despeses han d’haver estat pressupostades i relacionades amb el projecte.
j) No seran subvencionables i no es podran presentar com a justificat de despesa les multes i
sancions, obsequis, atencions protocol·làries o representatives, ni les denominades “autofactures”
(utilització de mitjans i recursos propis de l’entitat beneficiària) de la mateixa entitat o entitats
perceptores de l’ajut.
k) La justificació dels pagaments efectuats amb altres monedes diferents de l’euro, han d’esser
acompanyants del document acreditatiu del canvi de moneda (còpia del canvi oficial BOE, o
document bancari).
l) Junt amb la factura, minuta o rebut caldrà presentar el document que acrediti que s’ha dut a terme
la transferència bancària pel seu pagament.
En el cas que no s’hagi dut a terme una transferència bancària, a la factura, minuta o rebut haurà de
constar que s’ha procedit al seu pagament mitjançant el text "rebut”; “cobrat” o “venda al comptat", el
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qual anirà acompanyat per la signatura de l’entitat perceptora identificada de forma clara amb nom i
cognoms, representació mitjançant la qual actua i la data de pagament.
m) A més a més caldrà acreditar com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors quan els
subministraments o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica superin els
12.000 euros, d’acord amb el que estableix l’article 31.3 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, mitjançant fotocòpia compulsada de les tres ofertes sol·licitades per a la realització
d’aquestes despeses. També s’haurà de presentar una memòria justificativa quan l’elecció no recaigui
sobre la proposta econòmica més avantatjosa.
n) Quan la convocatòria, el conveni o la resolució de concessió ho determinin, es podran justificar les
subvencions amb informes de control financer que efectuarà la Intervenció general de la corporació
de conformitat amb el previst a aquesta ordenança. En aquests casos s’haurà de presentar una
memòria de l’activitat subvencionada abans del seu pagament.
ñ) Quan les activitats hagin estat finançades, a més de amb la pròpia subvenció, amb fons propis o
altres subvencions o recursos, haurà d’acreditar-se a la justificació l’import, procedència i aplicació
d’aquests fons a les activitats subvencionades.
2. La justificació es realitzarà en el termini màxim establert a les Bases d’execució del pressupost
municipal i que, en cap cas, serà superior a tres mesos des de la finalització del termini per a la
realització de l’activitat.
3. El servei gestor que hagués tramitat la concessió de la subvenció comprovarà que els justificants
es presenten en els terminis fixats i els comprovarà formalment, podent requerir al beneficiari per a
que esmeni defectes, completi la documentació o ampliï la informació.
4. L’administració podrà comprovar directament l’execució de l’obra o activitat subvencionada, ja sigui
mitjançant personal propi, o bé mitjançant empreses contractades a l’efecte.
5. Les subvencions que es concedeixin en atenció a la concurrència d’una determinada situació del
preceptor, no requeriran altra justificació que l’acreditació, per qualsevol mitjà admissible en dret,
d’aquesta situació amb caràcter previ a la concessió, sens perjudici dels controls que puguin establirse per a la verificació de la seva existència.
Article 23. Subcontractació d’activitats subvencionades.
El beneficiari podrà subcontractar l’execució total o parcial de les activitats que constitueixin l’objecte
de la subvenció, de conformitat amb l’establert a l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
L’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb tercers no excedirà del percentatge que
es fixi a la convocatòria. En el supòsit que aquesta previsió no hi consti, el beneficiari podrà
subcontractar fins un percentatge que no excedeixi del 50 per cent de l’import de l’activitat
subvencionada.
Article 24. Pagament.
1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació prèvia de la
justificació de l’activitat subvencionada.
2. Les bases reguladores de cada subvención podràn preveure la possibilitat de sol·licitar un
avançament de la subvenció concedida. Aquest avançament serà com a màxim del 50% de l’import
concedit i requerirà d’una sol·licitud justificada al servei.
En aquest supòsit, el termini per presentar les justificacions serà el que s’hagi establert en les
corresponents convocatòries o en l’acte de concessió de la subvenció. En tot cas, en el cas de
demanar més d’un avançament , sempre i quan no s’hagi superat el límit del 50% de l’import concedit,
caldrà que s’hagi justificat degudamnet l’avançament anterior.
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3. En els casos de pagaments a compte o de pagaments avançats es podran exigir garanties als
preceptors, per assegurar que s’efectua la totalitat de l’obra o activitat subvencionada i que es
compleixen els objectius de la subvenció.
4. Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament en via executiva es podrà efectuar la compensació
d’ofici del pagament de la subvenció amb els deutes d’aquest.
Article 25. Publicitat de les subvencions concedides.
1. La publicitat de les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa i crèdit
pressupostari al que s’imputin, beneficiari, import concedit i finalitat o finalitats d’aquestes es realitzarà
mitjançant exposició en el tauler d’anuncis de la corporació.
Així mateix, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província un extracte de la resolució per la que
s’ordena la seva publicació, indicant que el contingut íntegre d’aquesta restarà exposat en el tauler
d’anuncis de la corporació.
2. No serà necessària la publicació de la concessió de subvencions en els següents supòsits:
a) Quan les subvencions públiques tinguin assignació nominativa en el pressupost de l’administració
concedent.
b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d’un beneficiari concret, resultin imposats en virtut de
norma de rang legal.
c) Quan la publicació de les dades del beneficiari per raó de l’objecte de la subvenció, pugui ser
contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques, i
així s’hagi previst en la convocatòria de la subvenció o en la resolució de concessió d’aquesta.
CAPÍTOL VII– DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Article 26. Procediment d’aprovació de la despesa i pagament
Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció o a la concessió directa d’aquesta, haurà
d’efectuar-se l’aprovació de la despesa en els termes previstos a la Llei General Pressupostària, en
les Bases d’Execució del Pressupost o de qualsevol altre normativa interna de l’Ajuntament.
La resolució de la concessió de la subvenció comportarà el compromís de la despesa corresponent.
El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, pel beneficiari, de la realització de
l’activitat, projecte, objectiu o adopció del comportament pel qual es va concedir en els termes
establerts en la normativa reguladora de la subvenció. Quan la naturalesa de la subvenció així ho
justifiqui, es podran realitzar pagaments a compte. Aquests abonaments a compte podran suposar la
realització de pagaments ajornats que respondran al ritme d’execució de les accions subvencionades,
abonant-les per quantia equivalent a la justificació presentada.
També es podran realitzar pagaments avançats que suposaran entregues de fons amb caràcter previ
a la justificació, com finançament necessari per poder portar a terme les actuacions inherents a la
subvenció. Aquesta possibilitat i el règim de garanties s’hauran de preveure a la normativa reguladora
de la subvenció.
No es podrà realitzar el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no es trobi al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social o sigui deutor per
resolució de procedència de reintegrament.
Article 27. Retencions de pagaments.
Una vegada acordat l’inici del procediment de reintegrament, com a mesura cautelar, l’òrgan
concedent pot acordar, a iniciativa pròpia o de la Intervenció general, o de la tresoreria, la suspensió
dels lliuraments de pagament de les quantitats pendents d’abonar al beneficiari o entitat
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col·laboradora, sense superar, en cap cas, l’import que fixi la proposta o resolució d’inici de
l’expedient de reintegrament, amb els interessos de demora meritats fins a aquell moment.
CAPÍTOL VIII– NUL·LITAT, REINTEGRAMENT I REVISIÓ DE SUBVENCIONS
Article 28. Invalidesa de la resolució de concessió.
1. Són causes de nul·litat de la resolució de concessió de la subvenció:
a) Les indicades a l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
b) La manca o insuficiència de crèdit pressupostari.
2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió de la subvenció la resta d’infraccions de
l’ordenament jurídic, de conformitat amb el disposat a l’article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. Quan l’acte de concessió incorri en algun dels supòsits esmentats als apartats anterior, l’òrgan
concedent procedirà a la seva revisió d’ofici o, si escau, a la declaració de lesivitat i posterior
impugnació, d’acord amb l’establert als article 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comportarà l’obligació de retornar les
quantitats percebudes.
5. No procedirà la revisió d’ofici de l’acte de concessió quan concorri alguna de les causes de
reintegrament previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Article 29. Reintegrament de subvencions ja concedides.
1. L’òrgan concedent serà el competent per a exigir del beneficiari el reintegrament de les
subvencions, quan apreciï l’existència d’algun dels supòsits de reintegrament previstos a l’article 37
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d’acord amb el procediment previst
al títol II d’aquesta darrera norma legal. En aquests supòsits, el beneficiari haurà reintegrar la totalitat
o part de les quantitats percebudes més els corresponents interessos de demora. Aquests ingressos
tindran el caràcter d’ingressos de dret públic.
2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament serà de
dotze mesos des de la data de notificació de l’acord d’iniciació.
3. Prescriurà als quatre anys el dret de l’administració a reconèixer o liquidar el reintegrament,
computant-se d’acord amb l’establert a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Article 30. Revisió.
La resolució d’atorgament de la subvenció pot ser modificada per l’administració concedent, prèvia
audiència de l’interessat, en els següents supòsits:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que varen determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics o
privats que, sumats als de l’Ajuntament, superin el percentatges dels costos totals de l’actuació que
es determinin a la convocatòria o, si hi manca, el 75 per 100.
c) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics o
privats que, sumats als de l’Ajuntament superin el cost total de l’actuació.
d) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de les despeses de l’actuació que
estigui obligat a justificar en els termes i dintre dels terminis a l’article 22 d’aquesta ordenança.
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CAPÍTOL IX – DEL CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS
Article 31. Objecte i competència per a l’exercici de control financer de subvencions.
A més del control previ que s’haurà de formular en matèria de subvencions, de conformitat amb el que
preveu l’art. 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podrà
exercir un control financer sobre les entitats subvencionades d’acord amb el que preveu l’art. 44 de la
LGS.
El control financer tindrà com a objecte verificar:
a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari.
b) El compliment per part de beneficiaris i entitats col·laboradores de les seves obligacions en la
gestió i aplicació de la subvenció.
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris i entitats col·laboradores.
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació presentada per
beneficiaris i entitats col·laboradores, han estat finançades amb la subvenció.
e) L’adequada i correcta financiació de les activitats subvencionades. L’import de les subvencions en
cap cas podran ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a la Administració per beneficiaris i
entitats col·laboradores i que poguessin afectar a la financiació de les activitats subvencionades, a
l’adequada i correcta obtenció, utilització, gaudiment o justificació de la subvenció, així com a la
realitat i regularitat de les operacions amb ella finançades.
La competència per a l’exercici del control financer de les subvencions correspon a la intervenció
general, sense perjudici de les funcions que les lleis atribueixen al Tribunal de Compres i Sindicatura
de Comptes de Catalunya.
El control financer de les subvencions pot consistir en:
a) L’examen de registres comptables, comptes o estats financers i la documentació que el suporti, de
beneficiaris i entitats col·laboradores.
b) L’examen d’operacions individualitzades i concretes relacionades o que poguessin afectar a les
subvencions concedides.
c) La comprovació dels aspectes parcials i concrets d’una sèrie d’actes relacionats o que poguessin
afectar a les subvencions concedides.
d) La comprovació material de les inversions finançades.
e) Les actuacions concretes de control que han de realitzar-se conforme amb el que en cada cas
estableix la normativa reguladora de la subvenció i, en el seu cas, la resolució de concessió.
f) Qualsevol altre comprovació que resulti necessària en atenció a les característiques especials de
les activitats subvencionades.
El control financer podrà estendre’s a les persones físiques i jurídiques a les que es troben associats
els beneficiaris, així com a qualsevol altre persona susceptible de presentar un interès en la
consecució dels objectius, en la realització de les activitats, en l’execució dels projectes o en l’adopció
dels comportaments.
Article 32. Obligació de col·laboració.
Els beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la
seva justificació estaran obligats a prestar la deguda col·laboració a la Intervenció general.
Article 33. Facultats del personal controlador.
Els funcionaris de la Intervenció general de l’Ajuntament, en l’exercici de les funcions de control
financer de les subvencions, seran considerats agents de l’autoritat.
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Article 34. Deures del personal controlador.
El personal controlador que realitzi el control financer de subvencions haurà de guardar la
confidencialitat i el secret respecte els assumptes que coneix per raó del seu treball.
Quan en la pràctica d’un control financer el funcionari apreciï que els fets poden sersusceptibles de
constituir una infracció administrativa o responsabilitats comptables openals, ho haurà de posar en
coneixement de la Intervenció general de l’Ajuntament, aefectes de que, si procedeix, remeti l’actuant
a l’òrgan competent per a la iniciació dels oportuns procediments.
Article 35. Del procediment i documentació del control financer.
El procediment i la documentació de les actuacions del control financer s’adequarà a l’establert en els
articles 49 i 50 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 36. Efectes dels informes de control financer.
Quan en l’informe emès per la Intervenció general de l’Ajuntament es reculli la procedència de
reintegrar la totalitat o part de la subvenció, l’òrgan gestor haurà d’acordar, en base en el referit
informe i en el termini d’un mes, l’inici de l’expedient de reintegrament, notificant-ho així al beneficiar o
entitat col·laboradora, que disposarà de 15 dies per al·legar quan consideri convenient en la seva
defensa.
La resta del procediment s’ajustarà a l’establert en l’article 51 de la Llei 38/2003, amb les adaptacions
pertinents per l’Ajuntament.
CAPÍTOL X – INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
Article 37 Infraccions i sancions.
1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i omissions
tipificades a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i seran sancionables fins i
tot a títol de simple negligència.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d’acord amb el disposat als articles 56,
57 i 58 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Les sancions es graduaran i es quantificaran d’acord amb el disposa als articles 59, 60, 61, 62 i 63
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4. El procediment per a la imposició de sancions serà el previst al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
CAPÍTOL XI – BASES ESPECÍFIQUES
Article 38 Bases específiques.
1. Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran
d’aprovar les corresponents Bases específiques, que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la
convocatòria i que no podran contradir la present Ordenança General.
2. La competència per a l’aprovació de les Bases específiques correspon a la Junta de Govern Local.
En el cas dels organismes autònoms o d’entitats públiques de caràcter empresarial serà competent el
que s’estableix en els seus estatuts i si no està previst a l’òrgan superior del mateix.
3. Es publicarà en el BOP un anunci del contingut de les Bases i de la convocatòria en el que es
determinarà el termini de presentació de sol·licituds.
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4. El contingut de les Bases específiques serà, com a mínim, el següent:
a) Objecte de la subvenció, definint el període en que s’executarà l’activitat per la qual se sol·licita la
subvenció.
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los.
c) Import màxim de les subvencions i percentatge d’aquestes respecte al cost de l’activitat
subvencionada.
d) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i en el seu cas ponderació dels mateixos.
e) Òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió.
f) Termini de presentació de sol·licituds en funció de la publicació en el BOP de l’anunci de la
convocatòria.
g) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir els tres mesos des de la sol·licitud.
h) Forma de pagament.
i) Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció.
j) Partida pressupostària on s’imputa l’import de la subvenció.
5. Les Bases específiques hauran de fer constar la obligatorietat que en l’activitat subvencionada
figuri el patrocini o el logotip de l’Ajuntament.
CAPÍTOL XII – MODELS DELS EXPEDIENTS
Article 39. Models dels expedients.
Les sol·licituds de subvencions tant com la justificació d’aquestes s’hauran d’ajustar amb caràcter
general als models que formen part d’aquesta ordenança.
En cas de que l’activitat a subvencionar, per la seva singularitat, requereixi d’alguna justificació que no
s’ajusti als models de l’ordenança general, serà la Junta de Govern la que autoritzarà el model
corresponent.
MODEL S-1
AJUNTAMENT DE SALOU: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ANY 200X
En/Na
_________________________________________________________________________
com a (Indicar càrrec)
_________________________________________________________
de
l'Entitat/Associació ___________________________________________________________
amb
NIF.
núm.
_____________________________amb
domicili
social
a
_________________________________________________________________________________
_______________________________Telèfon ____________, i inscrit al Registre Municipal d’Entitats
i Associacions de l’Ajuntament de Salou amb núm. _____ i al Registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya amb el núm. _______
EXPOSA
Que per tal de portar a terme
ı • El programa d’activitats per a l’any 200
ı • El projecte ________________________________
ı • L’activitat _________________________________
que s'adjunta i que importa un total de ___________________ euros
SOL·LICITA
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li sigui concedida una subvenció de ________________ euros
Als efectes s'adjunta tota la documentació relacionada a l'annex. I de les bases.
Així mateix declara sota la seva responsabilitat la certesa de les dades consignades i de les que
s'acompanyen en la documentació adjunta.
Salou, ______ d __________________ de 200
El/la representant,
IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SALOU.
(Vàlida per a tot tipus de subvencions)

MODEL S-2
DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL MOMENT DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ
1. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ (Segons model adjunt)
2. PROGRAMA D'ACTIVITATS PREVISTES PER L'ANY
Ha de contenir com a mínim:
2.1. Programació de les activitats a realitzar al llarg de l'any.
2.2. Pressupostos amb indicació del finançament de les activitats.
2.3. Subvencions demanades a altres Institucions
3. FOTOCÒPIA DEL NIF DE L’ENTITAT
4. INDICACIÓ DEL NÚMERO DE SOCIS. Certificació del secretari de l’Associació indicant el número
de socis inscrits en l’any en curs, s’haurà d’especificar la variació en relació a l’any anterior.
MODEL S-3
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
En/Na
____________________________________________________________
com a (Indicar càrrec)
_______________________________________________
de l'Entitat/Associació
_______________________________________________
amb NIF. núm.
_____________________________________________________
amb domicili social a
_________________________________________________________________________________
________________________________ Manifesta que per acord de la Junta de Govern en sessió de
data
_________________li
ha
estat
concedida
una
subvenció
per
import
de
______________________
euros
en
concepte
de__________________________________________________________
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Que l’esmentada subvenció va ser atorgada d’acord amb les bases específiques de concessió de
subvencions aprovada per la Junta de Govern en sessió de data _______
Que ACCEPTA la subvenció atorgada i, per tant, les condicions que s’estableixen a les bases de
concessió.
A Salou, de de 200X
Signat
MODEL S-4
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ: MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT REALITZADA
ACTIVITAT REALITZADA
DATES DE REALITZACIÓ ( Si es va realitzar durant el curs escolar s’indicarà el mes de finalització)
LLOC DE REALITZACIÓ
RESUM DE L’ACTIVITAT:
ALTRE DOCUMENTACIÓ QUE COMPLEMENTI LA MEMÒRIA:
OBJECTIUS ASSOLITS:
A Salou, , a de de 200X
SIGNAT
MODEL S-5
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ: RELACIÓ DE FACTURES I DOCUMENTS DE VALOR
PROBATORI
En/Na____________________________________________________________com
a
(Indicar
càrrec)_______________________________________________de
l'Entitat/Associació_______________________________________________amb
NIF.
núm._____________________________________________________amb
domicili
social
a________________________________________________________________________________
_________________________________Telèfon ____________, i inscrit al Registre Municipal
d’Entitats i Associacionsde l’Ajuntament de Salou amb núm. _____ i al Registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya amb el núm. _______
DECLARA
Que són certes les dades que a continuació es detallen i que corresponen a la subvenció rebuda de
l'Ajuntament de Salou, l'any ……………… que va ser de _____________ euros
S'adjunten originals de les
_____________________ euros

factures

(o

fotocòpies

compulsades)

per

un

import

Salou, ____d ____________ de 200__
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Signatura,
MODEL S-6
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. SUBVENCIONS ATORGADES PER QUALSEVOL
ADMINISTRACIÓ O ENS PÚBLIC O PRIVAT
D.
________________________________________AMB
NIF____________________
EN
QUALITAT
DE
________________DE
LA
ENTITAT_________________________
______________________AMB
CIF_________________
I
DOMICILI
SOCIAL
A
_________________________________________________________________________
CERTIFICA:
Que la entitat ___________________________________________________per a l’ activitat
____________________________________________________________ desenvolupada en les
dates _________________________________ ha sol·licitat les següents subvencions (procedents de
qualsevol Administració o Ens públic o privat, nacional o internacional):
Entitat a la que es va sol·licitar
Finalitat per a la que es va sol·licitar Import sol·licitat
D’aquestes han estat atorgades:
Entitat atorgant
Finalitat per a la que es va atorgar
Import Atorgat
I per a que així consti i surti els efectes consegüents, expedeix la present certificació en
____________________, a ___ de ______________de ____________
El/la representant,
Signat:___________________ càrrec:_____________________________
MODEL S-7
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. DETALL D’INGRESSOS I DESPESES
INGRESSOS IMPORT CUOTES PRÒPIES DE L’ACTIVITAT
............................................................................................
Matricules:
..........................................................................................................................
Mensualitats:
......................................................................................................................
Altres aportacions:
..........................................................................................................
SUBV. DESTINADES A L’ACTIVITAT
De l’Ajunt. de Salou:
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...............................................................................................
De la Diputació:
................................................................................................................
Del Consell Comarcal:
....................................................................................................
De la Generalitat:
.............................................................................................................
Altres:
...............................................................................................................................
....
ALTRES INGRESSOS PROPIS:
.......................................................................................................
TOTAL D’INGRESSOS:
....................................................................................................................
DESPESES
Detall de despeses IMPORT
(especifiqueu cada concepte o activitat)
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
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___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
___________________________________________ ....................
TOTAL DESPESES:
...........................................................................................................................
Balanç econòmic del programa/activitat subvencionat:
Superàvit: ................................. euros
Dèficit: ....................................... euros
% de les despeses totals què representa la subvenció de l’Ajuntament :
...............
El/la representant,
Signat:___________________ càrrec:_____________________________
MODEL S-8
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER PAGAMENTS
Dades del creditor / de la creditora
NIF Nom
i
Adreça Telèfon
Codi postal Població Adreça electrònica

Dades de la transferència
Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi
Codi entitat Oficina núm. DC Compte corrent o llibreta núm.
Adreça
Codi postal Població
Localitat i data El director/ la directora de l'entitat bancària
Signatura del creditor/creditora
Signat i segellat per l'oficina
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Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del'Ajuntament de Salou
a creditors/creditores particulars
Sota la meva responsabilitat, declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o a la
llibreta d'estalvis oberts a nom meu.
Diligència de conformitat de l'entitat. Aquestes dades coincideixen amb les existents en aquesta
oficina.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta ordenança que, per sistemàtica, incorporen aspectes de la normativa legal
directament aplicables a les subvencions que atorgui l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i
entitats que en depenguin, s’entén que són automàticament modificats en el moment en què es
produeixi la modificació o derogació de l’esmentada normativa.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut d’aquesta
ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al disposat a les Bases d’execució del
pressupost municipal de l’any corresponent.”

502.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA SOL·LICITUD D'APLICACIÓ DELS
COEFICIENTS IBI 2014, A VALORS CADASTRALS DE BÉNS IMMOBLES URBANS. LPG
2013

Identificació de l’expedient
Actualització de valors cadastrals de béns immobles urbans, exercici 2014, d’acord amb la
nova redacció de l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari que conté la
Llei 16/2012, de 27 de desembre, de mesures tributàries dirigides a la consolidació de les
finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.

Fets
En data 27 de desembre de 2012 s’aprova la Llei 16/2012, per la qual s’adopten diverses
mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de
l’activitat econòmica. Amb la modificació de l’article 32.2 del text refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari es permet que els municipis que reuneixin determinats requisits, i que
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necessitin actualitzar els valors cadastrals del immoles urbans, puguin sol·licitar l’aplicació
de coeficients que definiran les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.
El termini en què els Ajuntaments comuniquin a la Direcció General del Cadastre la
sol·licitud d’aplicació per l’exercici 2014 dels coeficients previstos finalitza l’1 de març de
2013.
En el cas de sol·licitud de coeficient a l’alça, es contempla l’aplicació del coeficient previst
per 2014 i anys successius, fins que l’actualització dels valors cadastrals del municipi es situï
en un entorn homogeni del 50% respecte al valor de mercat.
D’acord amb l’any d’aprovació de la Ponència de valors (1994), del nostre municipi, el
coeficient a aplicar, segons estimació realitzada per la Direcció General del Cadastre, per tal
d’obtenir valors cadastrals que representin el 50% del valor del mercat és de 1,72.
El coeficient d’increment de valors proposat amb efectes 1 de gener de 2014 i següents
seria d’1,07, que representa el 10% de l’increment total, fins arribar al 50% del valor de
mercat a l’exercici 2021.

Exemple d’evolució de quotes durant els següents set anys, amb el tipus impositiu actual del
0,97%, en un habitatge de un valor cadastral per l’exercici 2013 de 40.000,00 €.
ANY

VALOR

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

40.000 €
42.800 €
45.796 €
49.001 €
52.432 €
56.102 €
60.029 €
64.231 €
68.727 €

TIPUS
1,067 % *
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %

QUOTA
426,80 €
415,16 €
444,22 €
475,31 €
508,59 €
544,19 €
582,28 €
623,04 €
666,65 €

*
Estudi de quotes totals d’IBI 2013 amb tipus impositiu de l’1,067%, i valor cadastral actual:
Total base liquidable no exempta
Quota íntegra
Bonificacions

1.724.779.775 €
18.403.400 €
112.072 €
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Deute tributari
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18.291.328 €

D’acord amb l’O.F. núm.1, reguladora de l’impost, el tipus impositiu aprovat per l’Ajuntament
per l’exercici 2013 és de 0,97 %. Per disposició del Reial Decret Legislatiu 20/2011, el tipus
impositiu s’incrementa en un 10%, per la qual cosa resulta un tipus aplicable del 1,067%.
La quota prevista d’IBI, amb el tipus aprovat del 0,97% seria de: 16.628.459 €

Estudi de quotes totals d’IBI 2014 amb tipus impositiu del 0,97% i valor cadastral
incrementat:
Total base liquidable no exempta
Quota íntegra
Bonificacions
Deute tributari

1.845.514.359 €
17.901.489 €
109.019 €
17.792.470 €

Per tal de mantenir la projecció del Pla de Sanejament, s’haurien d’aplicar els tipus
especificats a la columna (2), per cada exercici.
En cas de sol·licitar l’increment de valors cadastrals d’acord amb la nova redacció de l’article
32.2 del TR Llei del Cadastre Immobiliari, per tal d’obtenir els ingressos previstos al Pla de
Sanejament, s’haurien d’aprovar els tipus especificats a la columna (3):

INGRESOS
(3)
IBI 2013:
IBI 2014:
IBI 2015:
IBI 2016:

18.292.006, 00 €
17.300.911, 86 €
17.646.930, 09 €
17.999.868, 70 €

TIPUS ACTUAL (2)
1,067 %
1,01 %
1,03 %
1,05 %

7% IVC / TIPUS AJUSTAT

0,939 %
0,899 %
0,857 %

Vist aquest últim expositiu podem comprovar que per l’exercici 2014, si es volen mantenir els
ingressos previstos al Pla de Sanejament, s’haura d’incrementar el tipus impositiu d’IBI, ja
que el 10% imposat per l’Estat pels exercicis 2012 i 2013 desapareix.
Acollint-se a l’actualització de valors prevista en la nova redacció de l’article 32.2 del TR de
la Llei del Cadastre Immobiliari podrem aplicar tipus impositius inferiors als actuals i tenir
prou marge per tal d’anar incrementant o modificant a la baixa els tipus impositius de cada
exercici a les corresponents Ordenances Fiscals.
La situació actual fa que l’Ajuntament no pugui assumir el perdre recorregut tributari durant 8
anys pel que fa a l’Impost sobre béns immobles. Tal i com queda reflectit als estudis i
exemples anteriors, l’increment de valor cadastral, aplicat durant 8 anys fins arribar al 50%
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del valor estimat de mercat, no ha de suposar una nova càrrega impositiva pel contribuent,
ja que es pot ajustar mitjançant el tipus impositiu a aplicar en les Ordenances Fiscals de
cada exercici.
Tenint en compte que la última valoració col·lectiva efectuada al nostre municipi es va
realitzar amb efectes 1 de gener de 1995, i vist el que disposa l’article 28.3) del TR de la Llei
del Cadastre Immobiliari, segons el qual “es podrà procedir a una nova valoració cadastral
de caràcter general passats 5 anys des de l’entrada en vigor de l’anterior valoració i que es
realitzarà, en tot cas, a partir dels 10 anys des de aquella data”, i donat que han
transcorregut 18 anys sense que s’hagi efectuat cap revisió de valors cadastrals, aquesta
actualització es una eina que ens permetria actualitzar aquests valors sense que aquesta
actualització derivi en les despeses que suposa fer una revisió de cadastre total del municipi.

Fonaments de dret

RD 1/2004, de 5 de març, text refós Llei del Cadastre Immobiliari. (Art. 28.3 i 32.2)
Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries
dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.

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), 8 vots en contra (5 del PSC,
2 de UMdC i 1 de UTPS) i 1 abstenció de RDS, el següent:
PRIMER.- Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació dels coeficients que
defineixen les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2014 i següents.
SEGON.- Notificar aquest acord a les parts interessades.

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

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
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-Sí Sr. Otal, si us plau.

Sr. Otal:
-Gràcies alcalde. Bé, estem davant d’un punt realment important perquè és una proposta del
Ple de revisar els valors cadastrals, des de l’any 94 que es va fer la Ponència última i van
entrar en vigor l’1 de gener de l’any 95 no s’han revisat, o sigui que fa 18 anys que aquests
valors més enllà del que preveien els pressupostos generals no s’actualitzen. Evidentment
estem davant d’una de les dues variables fonamentals per calcular l’impost que dóna el 5354% dels recursos de l’ajuntament, és una proposta agosarada, jo crec que el Sr. Zacarias
del PSC tenia raó l’altre dia quan deia que potser davant d’una mesura d’aquesta magnitud
igual hauria sigut convenient no aprovar-la enguany i tenir més temps de reflexió, és molt
important perquè clar, la proposta és una pujada d’un 7% sostingut fins al 2021, suposa una
pujada del 70% que suposarà arribar al que és el 50% del valor de mercat aproximadament,
valor que realment sempre és difús perquè el mercat és molt fluctuant i més avui amb el
tema immobiliari. És veritat que si existeix un compromís ferm d’un govern d’un tractament
fiscal hi ha variables amb les quals es pot jugar i es pot establir aquesta política fiscal, jo
crec que s’articularia en tres aspectes. D’una banda, l’any 2012 i 2013 amb unes pujades
d’un 18% de l’IBI que són unes quotes resultants, perquè en definitiva al ciutadà el que li
interessa és la quota, molt importants, que es converteixi en una excepcionalitat que tindria
una correcció a l’any 2014, és a dir, aquí tenim que contemplar unes quotes que tinguessin
una pujada entorn al cost de la vida, de l’IPC aproximadament, si es modifica una de les
dues variables a l’alça tan important com ho és el valor cadastral només ens queda una eina
per jugar que és l’índex local d’aplicació que ens permetria un doble avantatge, primer
baixar-la per jugar amb els valors cadastrals molt abultats i d’altra banda, tenir més
recorregut de possible pujada en un futur. Clar, el Sr. Barragán, regidor d’Hisenda, ahir a la
Junta de Portaveus es va comprometre a què això era possible que hi havia un compromís
ferm del govern de mantenir una política fiscal en el futur, en el futur, però clar aquí trobem
que el govern actual té una vigència fins a l’any 2015 i no sabríem quin tractament o quina
voluntat política tindria el futur govern que vindria. És un tema complicat, l’ideal hauria sigut
aplicar-lo i tenir la possibilitat que un mecanisme molt més directe, més àgil i estalviant
diners i complicacions. Per tant, el que farem el meu grup serà abstenir-nos en el sentit que
és veritat que hi ha un compromís, ho hem sentit tothom, públic, però que té una vigència
limitada en el temps, el 2015. No sabem quin serà el govern futur, no sabem quin tractament
i també estarà a les seves mans modificar-lo, de totes maneres jo insisteixo en què la
trajectòria de les quotes finals de l’IBI hauria de pujar entorn a l’IPC, un 3%, un 2,9%, un
3,2% sostingut en el temps. Existeixen mecanismes, existeixen eines i també és cert que 18
anys sense actualitzar els valors cadastrals doncs és un mecanisme directe, clar i pràctic i, a
més, barat, però està en les mans del govern aquest compromís que l’hem sentit tots i
evidentment enguany, bé no, l’any vinent hi ha d’haver una rectificació, una baixada
importantíssima de l’índex local per adequar-nos al que és la pujada normal. Per tant, el meu
grup com que és una mesura en mans del govern s’abstindrà.
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Sr. Alcalde:
-Molt bé, gràcies Sr. Otal. Alguna intervenció més?

Sr. Pellicé:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Salvador.

Sr. Pellicé:
-Bon dia, a veure, en primer lloc aquesta Llei 16/2012 que modifica l’article 32 del Text refós
de la Llei del Cadastre Immobiliari que és del 27 de desembre, en primer lloc el que
lamentem és que un tema tan important com aquest es passi en una Comissió fa deu dies i
a la mateixa Comissió ens demanin el vot. A més a més, en un expedient on ens agafem de
seguida a les propostes que ens dóna el Govern i que sempre es limiten al mateix, a fer
pagar més al ciutadà, i ens hi agafem de seguida a la possibilitat de fer aquest augment del
7% durant 8 anys que, com deia el Pablo, estarà pel damunt del 70% d’augment, per situar
els valors dels immobles pel damunt d’aquest 50% però no hi ha cap estudi del que això
significa pels nostres conciutadans, cap estudi, dins de l’expedient Sr. Barragán no n’hi ha
cap. Vostès ens van entregar un quadre on hi havia deu edificis del municipi, que això no és
ni estudi i suposo que no pretenen que ho sigui perquè si no seria una altra cosa. Per tant,
escolti, quan es van aprovar a l’any 94 els valors cadastrals d’aquest municipi es van
aprovar corresponent més a una qüestió política que a una qüestió real dels valors dels
immobles, hi va haver llocs que van baixar un 30% i hi va haver llocs que van pujar més d’un
150%, per tant, el que caldria en aquests moments, donat que l’evolució dels preus ha variat
molt, molt diferents unes zones de les altres doncs, com a mínim facin un estudi de dir
escolti, quines zones es pot aplicar un 7%, en quines zones no. Que una ponència, fer les
coses bé, una ponència val diners? Molts més diners són els que pagaran els ciutadans a
partir d’aquest augment del 7% lineal. Per tant, no ho entenc, anem de seguida a agafar les
mesures, vostès em diuen l’altre dia que no és per un afany recaptatori perquè ens
comprometem a no pujar-ho, bé però com deia el Pablo vostès es poden comprometre els
següents dos anys però aquí s’estan establint les bases perquè hi hagi recorregut en el futur
per poder pujar el que vostès vulguin l’IBI, ni és el moment, als ciutadans se’ls hi ha
demanat ja que facin un esforç important amb un augment del 18,5%, i enguany del 10%,
per tant, jo crec que en aquests moments no està la situació per això, és evident que sempre
cal equilibrar els pressupostos d’un municipi i tenir les eines per equilibrar els pressupostos
però home, calia una previsió que hi hagi uns ingressos en els propers anys superiors als
que estem tenint en aquests moments. Per tant, aquí es veu que bé, més enllà farem pagar
igualment al ciutadà i els hi farem augmentar l’IBI perquè al final que no tinguin cap dubte els
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ciutadans que això arribarà i que més aviat o més tard seran augments importants. Per tant,
nosaltres sense aquest estudi, no vull dir amb això que no s’hagin de revisar els valors
cadastrals però sense cap estudi, almenys, torno a dir, que dins de l’expedient no n’hi ha
cap, i sense tenir en compte les diferents zones l’evolució que han tingut durant tots aquests
anys nosaltres no podem votar ni a favor ni ens podem abstenir, el nostre vot serà en contra.

Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Mario.

Sr. Garcia:
-Simplement per comentar que des del Grup Popular votarem, evidentment, favorablement
aquesta proposta però pels motius que passaré a comentar. A ver, en primer lugar desde el
Grupo Popular consideramos que a través de esta modificación legislativa se pone una
herramienta muy eficaz por parte del Gobierno de España para todas las administraciones
locales porque eso va a permitir a todas aquellas administraciones locales que tengan un
catastro desactualizado el poder, de alguna manera, acercarse a los valores que se
consideran que deben tener que es el 50% del valor de mercado sin la necesidad de tener
que hacer el mecanismo tradicional que hasta este momento se venía desarrollando para
poder hacer estas revisiones catastrales y este mecanismo tradicional, como ustedes saben,
conllevaba unos costes muy elevados. Es cierto que cuando un muncipio quería hacer una
revisión catastral lo que hacía era solicitar una subvención al gobierno central, al Gobierno
de España, y el Gobierno de España pues lo que hacía era conceder parte de subvención
pero es que los costes de hacer una revisión catastral y los medios que comporta hacer esa
revisión catastral podemos estar cuantificándolos entorno a unos 500.000 € de coste. Por lo
tanto, eso es lo primero que como grupo nos gustaría destacar y es que esta medida que
pone el Gobierno de España en manos de las administraciones locales supone o puede
suponer, evidentemente un mecanismo de actualización de los valores catastrales con un
ahorro para las arcas municipales.
Pero es que en segundo lugar, y tal como aquí ya se ha expuesto por parte de los
portavoces de los grupos que han hablado previamente, ya se ha dicho, los valores
catastrales del Ayuntamiento de Salou están totalmente desactualizados, es que estamos
hablando del año 1994 y del año 1995, yo creo que todos, absolutamente todos, estaremos
de acuerdo en que esos valores catastrales a fecha de hoy están totalmente
desactualizados. Por lo tanto, esa es una oportunidad que se nos brinda y creo que es
responsable por nuestra parte el coger esta oportunidad y materializarla, pero materializarla
con un afán de actualizar estos valores sin ningún afán recaudatorio como aquí parece ser
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que se deja entrever, es que ya se apuntaba anteriormente también, de lo único de lo que se
trata es de intentar acercarnos al 50% del valor real del mercado, quizá nos falte un 72%
actualmente porque hay estudios hechos y nos falta un 72% y ya se ha dicho anteriormente,
es que luego dependerá de todos nosotros el que eso no suponga incrementar los
impuestos a todos los ciudadanos de Salou que yo creo que en eso también estamos todos
de acuerdo, no se trata de eso porque evidentemente dependerá de nosotros el que
podamos jugar con esos coeficientes locales de aplicación a efectos de que no se vean
incrementados, entre otros, el Impuesto de Bienes Inmuebles, eso es un compromiso por
parte de este equipo de gobierno. Y por todos estos motivos el voto del Grupo Popular será
favorable a esta propuesta.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Zacarias.

Sr. Pellicé:
-Com a rèplica podem intervenir?

Sr. Alcalde:
-Per al·lusions directes?

S. Pellicé:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Doncs, sí, sí.

Sr. Pellicé:
-En primer lloc, et pots dirigir Mario en català que l’entenc, si ho fas en català et puc
entendre.

Sr. Garcia:
-Com vulgui, com vulgui.
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Sr. Pellicé:
-No, no és que dic que potser penses que no l’entenc, en català t’entenc. En segon lloc,
aquests estudis que es fan i que poden determinar aquest 72% són estudis molt genèrics
que agafen coses de diferents municipis, per tant, no responen a la realitat del que passa i,
per tant, això és desconèixer, desconèixer una mica la realitat del que està passant. Escolta,
pregunteu què està passant a les diferents zones, quin és avui el valor immobiliari, n’hi ha de
zones que no tenen pràcticament preu avui? Home, val la pena que coneguem la realitat. Fa
quatre dies parlaveu d’un cost de la ponència de 200.000 €, escolta ara ja es parla de
500.000 €, escolta, fem-la aviat! Aquests desajustos, aquesta aplicació d’aquest 7% lineal
que pot semblar que no és res en algunes de les zones serà un desajust molt important i
estarà per sobre d’aquest 50% que es vol reajustar amb aquesta revisió dels valors
cadastrals. Per tant, és desconèixer, s’ha de conèixer una mica la realitat del poble i aplicarho a les diferents zones i tenir-ho en compte, com a mínim estudiar-les, que no han estat
valorades. I, per tant, des del desembre fins aquí hi havia manera de poder fer un estudi
superior que el que s’ha fet en aquests moments que almenys, torno a dir, dins de
l’expedient no n’hi ha cap.

Sr. Alcalde:
-Sí. Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies. Bé, com ja s’ha parlat, el contingut essencial del que es presenta es resumeix
dient, ja hi feia referència el Sr. Otal, que degut a la darrera revisió cadastral que es va fer a
l’any 1994, amb efectes de l’1 de gener de 1995, estem al límit de poder recaptar els
recursos necessaris a partir del 2014. Però els recursos necessaris, per què? Per mantenir
el Pla de sanejament que necessita l’Ajuntament de Salou. Per tant, aquest afany recaptatori
Sr. Garcia, no està tan clar que no sigui necessari, estem en una situació complexa des del
punt de vista econòmic, des del punt de vista de les finances de l’ajuntament, ja ho hem
discutit en d’altres moments, el tipus impositiu del 10% marcat per l’Estat, pel Govern del
Partit Popular, que degut a la pujada aplicada a les ordenances municipals, no ens
equivoquem, no va ser el 18%, és del 19,35%, insisteixo en aquesta dada, és un 19,35%
real en l’IBI del 2012 respecte al 2011 i s’ha mantingut durant tot el 2013. Doncs bé, aquest
IBI al 2014 presumiblement desapareixerà, a no ser que el PP, el Govern de Madrid s’inventi
una altra vegada una continuïtat en aquesta línia, que podria ser, esperem que no. En
qualsevol cas el recorregut tributari amb l’actual valor cadastral és evident que s’està
exhaurint, en això hi estem d’acord. Però, en tot cas, aquesta actualització, com ja s’ha citat,
dels valors cadastrals es poden fer per dues vies, bé per l’elaboració d’una nova Ponència
de Valors, com es va fer al 1994, o bé, per l’adhesió a l’article 32·2 de la Llei del cadastre.
Aquest article permet l’actualització de valors per l’aplicació de coeficients lineals i
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generalitzats a tots els immobles d’un municipi en funció de determinats paràmetres. La
proposta que se’ns fa per part de l’equip de govern és aquesta segona, és a dir, la pujada
del valor d’un 7% anual i progressiu del valor cadastral actual durant els propers vuit anys
fins a l’any 2021, la qual cosa significarà un increment real al final del procés d’un 71,81%
del valor cadastral en relació al valor actual, o sigui que quan acabi aquest procés el valor
dels immobles serà un 71,81% superior, al fer-ho linealment, a l’actual. Sí que és veritat que
aquest increment del valor cadastral no implica, com ja s’ha dit, automàticament, una pujada
similar del valor de l’Impost de Béns Immobles perquè la recaptació necessària per quadrar
els comptes municipals probablement no ho requerirà, tan de bo, ja que el tipus impositiu es
pot regular anualment a les ordenances i, per tal que no signifiqui això una nova càrrega
impositiva que ja prou forta és en aquest àmbit.
Però també és veritat que aquest compromís, com deia el Sr. Otal, només es pot plantejar
pel que queda de legislatura entre els actuals grups polítics del consistori i no més enllà, per
tant, estem parlant d’un màxim de dos anys. Per tant, amb aquesta fórmula ningú no pot
garantir que en un futur el tipus impositiu pugui incrementar-se molt pel damunt, fins i tot, de
l’índex del cost de la vida, com ja s’ha incrementat en aquests darrers dos anys.
També hem tingut coneixement de la proposta fa escassament 15 dies, és molt poc temps
per una qüestió d’aquesta envergadura, en la nostra opinió la pujada de l’IBI dels darrers
dos anys obligada pel Govern Central del PP afegida a la pujada de les ordenances ha fet
molt mal a les butxaques dels ciutadans i ciutadanes i un increment lineal dels valors
cadastrals en una situació de pressió del mercat immobiliari que no hem d’oblidar, aquest
mercat immobiliari difícilment pot desplegar les seves funcions reguladores en un moment
d’agonia del mercat. Per tant, aquest increment lineal de quasi el 72% ens sembla que pot
generar problemes i veritables injustícies. Evidentment la nova Ponència necessàriament
hauria de tenir en compte l’evolució del planejament urbanístic des de la revisió de l’any 94
així com d’altres paràmetres, l’evolució de la ciutat en els darrers vint anys, molt diferent en
unes zones que en d’altres, les circumstàcies urbanístiques actuals, els valors de mercat,
entre d’altres aspectes que ens semblarien molt més justos i molt més objectius. És veritat
que una nova Ponència té un cost important, l’altre dia es parlava de dos-cents i pico mil
euros, ara es parla de quatre-cents mil, escolti, en tot cas, són recursos que es poden
detreure d’altres partides, evidentment, que s’estan gastant i molt en aquest ajuntament i es
podria fer. Clar, la solució que vostè planteja com una solució magnífica del Govern, Sr.
Garcia, com una solució magnífica del Partit Popular, al final fa pagar al contribuent de forma
directa l’esforç que, per un altre costat, li correspon a l’ajuntament de fer aquesta Ponència
d’aquesta revisió dels valors cadastrals.
Bé, en tot cas, doncs el que sí que és evident és que això és una variable a considerar però
el que està clar és que els estudis de darrera hora que ens han estat facilitats pels tècnics
municipals no ens han convençut sobre quina és la millor opció, si una nova Ponència de
Valors o l’increment del 72% del valor cadastral en vuit anys, com diu la possibilitat de
l’article 32.2 de la Llei del cadastre i fer una pujada lineal a tots els immobles de la ciutat, és
possible fer-la un any o un altre, és a dir, no hi estem obligats, sí que estem obligats a
determinar-nos abans de l’1 de març, enguany, per la Llei de pressupostos però no és
absolutament imprescindible que ens definim, ens podem definir aquest any i aplicar-ho l’any
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vinent, tenim, per tant, temps, tenim suficient temps. La nostra proposta seria lògicament la
retirada d’aquest punt de l’ordre del dia i elaborar un estudi més detallat i aprofundit durant el
2013 per tal de prendre una decisió consensuada i unitària en un tema tan important de
ciutat entre els grups polítics del consistori. Com que sabem que això no serà possible, ens
sorprendria enormement que fos així, doncs en el cas de tirar endavant el tema el nostre
grup votarà en contra.

Sr. Barragán:
-Molt bé, Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Barragán, si us plau.

Sr. Barragán:
-A mi m’agradaria sé el més clar i precís possible per evitar confusions sobretot per la
ciutadania i per tothom que estem avui aquí. Aquesta actualització de valors cadastrals que
proposem no significa, i ho dic clarament, no significa l’augment de cap impost, sobretot de
l’IBI, per la ciutadania. Això que quedi ben clar i així ho diu precisament l’informe que
acompanya a l’expedient, ho diu clarament que l’increment del valor cadastral a aplicar
durant vuit anys per arribar al 50% del valor de mercat no ha de suposar una nova càrrega
impositiva al contribuent, ja que es pot ajustar mitjançant un tipus impositiu a aplicar a les
ordenances fiscals de cada exercici, vostès ja ho han dit. Per tant, que quedi ben clar, això
no significa, no significa cap augment impositiu i a partir d’aquí m’agradaria poder contestarlos a tots perquè més o menys han dit el mateix. Diuen que no hi ha cap estudi, sí que hi ha
un estudi, hi ha un estudi de la Direcció General del Cadastre. Precisament dilluns vaig
estar, perquè hi havia el director regional del Cadastre, a una ponència a Barcelona, i hi vaig
anar precisament per estar absolutament convençut del que proposem avui en dia. Hi ha un
estudi, i la Direcció General del Cadastre si proposa aquest mecanisme és perquè té un
estudi de municipis i avui en dia que sàpiguen vostès que d’aquí a dos anys estaran en
disposició de fer actualitzacions cadastrals automàtiques perquè ho tenen tot digitalitzat. No
fa falta com abans aquell treball de camp que vostès diuen que troben a faltar. La Direcció
General del Cadastre proposa aquesta fórmula perquè té un estudi i sap que en municipis
com el nostre aquests valors estan desactualitzats. Nosaltres també partim d’un entorn
homogeni, a l’any 95 potser hi havia molts canvis, sí que era necessari fer una revisió
cadastral però avui en dia i amb el nou urbanisme i amb el nou Pla General es pot constatar
que Salou té un entorn homogeni dels valors cadastrals. Podria ser que puntualment hi
hagués, com vostè diu Sr. Pellicé, però no és el cas, el cas aquest està estudiat i està
ratificat pels tècnics de l’ajuntament perquè els estudis estan fets. Jo tinc números, tinc una
sèrie de dades que aconsellen fer aquesta fórmula.
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Aquesta era una mica la contesta a tots per igual. I sobretot que quedi ben clar que aquest
sistema implica una actualització de valors cadastrals sistemàtica per assolir dintre de 8
anys la mitad del valor de mercat que és el que determina el valor cadastral, amb això
arribarem al 50% perquè es constata, com ha dit el Sr. Garcia, es constata que l’Ajuntament
de Salou li falta un 72% d’actualització per arribar al 50% del valor de mercat. Això sobretot
que quedi ben clar. I després està molt ben estudiat si el transcurs de 10 anys que tocaria,
que vostè ha dit Sr. Otal que portem 18 anys sense fer una revisió cadastral, en els pròxims
10 anys hauríem de fer si no ens acollíssim a aquest sistema hauríem de fer una revisió
cadastral i els estudis dels Serveis Tècnics de Gestió Tributària, de l’Àrea d’Urbana, han fet
un paral·lelisme, han fet un estudi molt acurat i veuen que s’arriba amb aquest sistema al
mateix que si es fes una revisió cadastral quan toqués, dintre de 5, 10, 7 anys. Amb això,
també s’ha dit aquí, que ens estalviaríem, està calculat perquè el Centre de Gestió Cadastral
avui en dia no subvenciona les revisions cadastrals i les últimes referències que tenim amb
52.000 finques que gestionem a Salou costaria al voltant de 500.000 € una revisió cadastral.
Per tant, jo crec que amb aquests arguments està suficientment justificada aquesta
proposta. I sobretot, insisteixo, no significa i està posat a l’expedient, no significa cap
augment, cap augment pel ciutadà al rebut de l’IBI.

Sr. Otal:
-Seré molt breu. A veure, la fórmula ideal més enllà dels costos i del temps, que jo encara
recordo que van ficar de Tarragona aquí una oficina per treballar, és la revisió pel
procediment normalitzat, ja sé que és costós, a més a més, hi ha dret a recurs. Sempre que
s’ha produït sobre la base de fonament de la que es parteix amb anterioritat es produeixen
una sèrie de deficiències i de desajustos molt importants, de tal manera que és veritat el que
deia el Sr. Pellicé que hi havia pujades de valors cadastrals d’un 10%, d’un 30% i
disminucions. Que en 18 anys aquelles bases sobre les que partim ara no s’hi hagi mogut
res pot ser majoritàriament però sempre hi haurà ajustos. Això permetia qüestionar les
bases i a partir d’allí edificar l’edifici fiscal d’una de les variables realment més importants. És
clar, en 18 anys, des del punt de vista urbanístic, incidien multitud de variables en el càlcul
cadastral, la superfície, la situació, la construcció, la fórmula ideal si es tingués temps, el que
passa és que el Govern d’Espanya, com ha dit el Sr. Mario Garcia, ha posat en mans de les
administracions locals un mecanisme ràpid, segur, que opta per una manera més còmoda
però sense qüestionar la base sobre la qual es construeix tot l’edifici. La pregunta seria, en
18 anys des del punt de vista urbanístic, ahir sentia parlar al cap dels arquitectes de
l’Ajuntament de Salou i dir que l’arquitectura en aquest país havia tingut en els últims 10
anys, parlava ell davant de testimonis, hi havien tingut una veritable revolució aquests
aspectes.
Per tant, tot semblaria que si es fes pel sistema normalitzat i estàndard que s’havia vingut
aplicant evidentment estic segur que trauria diferències perquè, a més a més, hi havia un
sistema perfectament normalitzat de queixes i tal, ara s’apliquen unes bases que es
pressuposen correctes i immutables sobre les quals es construeix un edifici d’un creixement
important. Ara bé, jo m’abstinc perquè és veritat que està en les mans del govern i amb els
seus compromisos de jugar amb els mecanismes que té per fer possible el que en definitiva
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els ciutadans volen, que les quotes resultants finals tinguin una trajectòria i una projecció en
el temps d’un creixement harmonitzat entorn al que és el cost de l’IPC. I, a més a més,
estem condicionats per un Pla Financer. Això està a les seves mans, això és un compromís
que vostès han fet públicament i per això vull dir que és una eina que tenen vostès i que
deixo en les seves mans.

Sr. Barragán:
-Jo simplement per contestar i deixar clar dir, que potser no ho he dit, que el director
regional, precisament, del Cadastre va dir que coneixien de tots els municipis llocs puntuals
on hi pot haver alguna variable que hagi canviat però que ells avui en dia estarien en
disposició precisament d’aplicar aquesta revisió en llocs puntuals, tenen totes les dades
precisament per fer-ho però que el que primer volien era arribar a què tothom tingui una
homogeneïtat, que tot Catalunya tingui l’homogeneïtat i que a partir d’aquí es començaran a
fer revisions puntuals en municipis on tenen detectat, avui les eines informàtiques ho
permeten, on tenen detectats precisament aquests possibles canvis als quals es refereix el
Sr. Otal.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Sí. Primer, vostè pot garantir a partir d’aquí dos anys que no hi haurà augments?

Sr. Alcalde:
-Si em permet, escolti, miri, nosaltres garantim exclusivament allò que podem, per tant, no
sabem si hi serem, aleshores no podem garantir-ho. Però escolti’m, aquesta pregunta és
una pregunta, si m’ho permet, que no calia, per què? No clar és veritat, perquè miri vostès
es presentaran en les futures eleccions, suposo, no? Per tant, vostès han d’agafar el seu
compromís, nosaltres, tots nosaltres davant de la ciutadania si en el nostre programa hi ha o
no la voluntat d’incrementar els impostos i aquest és el compromís que hem d’adquirir. El
que sí que li puc dir és que durant aquests dos anys aquest sistema no servirà com excusa
per incrementar l’impost, en aquest cas, de l’IBI, això sí que ho podem fer. Ara, què és el
que passarà d’aquí a dos anys quan hi haurà una nova corporació? La corporació nova que
hi hagi és la responsable però amb independència de que hi hagi aquest sistema o no, no
cal aquest sistema per dir pujo o no els impostos, no els hi cal. Per tant, no ho diguem.

Sr. Pellicé:
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-Per tant, el que no podem dir-li al ciutadà és que això no comportarà un augment.

Sr. Alcalde:
-Perdoni un moment, ni això ni res, perquè encara que no s’aprovés això, escolti la pregunta
és absolutament aplicable, qui li pot dir al ciutadà que d’aquí a dos anys hi ha un nou govern
i decideix d’incrementar els impostos?

Sr. Pellicé:
-Si estem completament d’acord, si estem completament d’acord, però aquí s’afirmava que
això no suposaria un augment durant vuit anys, per tant no ho pot mantenir.

Sr. Alcalde:
-Perdoni, la voluntat nostra, insisteixo, miri, nosaltres volem tornar a presentar-nos, i li diré
aquí, la voluntat nostra és ni en aquest govern ni en el futur utilitzar això com a excusa per
incrementar els impostos i ja està.

Sr. Barragán:
-Sobretot que quedi clar que ara també podríem, és a dir, sense una revisió del valor
cadastral encara tenim possibilitat de pujar el tipus per incrementar l’IBI, si es volgués ara
també es podria fer sense revisió dels valors cadastrals, sobretot que quedi ben clar que
això no és una eina precisament per apujar, simplement és per actualitzar els valors
cadastrals, que quedi claríssim que no és una eina, que avui en dia també la tenim i no s’ha
utilitzat ni crec que s’utilitzarà, seria de bojos pujar un 7% cada any l’IBI, almenys jo no estic
per aquesta labor.

Sr. Pellicé:
-Evidentment que no, però per tant al final el que fem és dotar d’un major recorregut perquè
en un futur, poder fer els augments que considerem que es puguin fer i cada corporació
decidirà el que decidirà. En aquest estudi al qual fa referència de la Direcció General del
Cadastre, vostè ha vist quines mostres agafen del municipi?

Sr. Barragán:
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-Continuo dient que tenen avui en dia eines informàtiques ja no va tot sobre paper, està tot
digitalitzat, està tot sobre mapes, es sap com són les finques, el que hi ha construït a cada
finca. Estic dient que l’altre dia ens van explicar a tots els qui estàvem allà quines eines
tenen. Avui en dia ja no es fa com abans, no es va allí amb un metre i es mira.

Sr. Pellicé:
-Però quantes finques han agafat de referència?

Sr. Barragán:
-Tenen tot Catalunya.

Sr. Pellicé:
-De Salou quantes finques han agafat de referència?

Sr. Barragán:
-Jo no tinc l’estudi exactament però quan a tu et diuen que és això el que toca per Salou és
perquè tenen una base de dades que ho justifica, és així. Home, si no creiem amb la
Direcció General del Cadastre!

Sr. Pellicé:
-Home no però, com a mínim una cosa que afecta, tan important pels propers anys ho podia
haver mirat. Vostè parla d’homogeneïtat i aquesta homogeneïtat, escolti’m, això és
desconèixer una mica el municipi perquè hi ha llocs on més va pujar el valor cadastral a
l’any 94 i són els llocs on més s’han devaluat les propietats en aquests anys. Per tant, no
parli d’homogeneïtat del municipi perquè això no és de cap de les maneres real. Vostè em
parla d’estudis, em sembla que diu que té estudis.

Sr. Barragán:
-I que tractarem amb l’Àrea d’Urbana perquè veig que vostè està molt preocupat.

Sr. Pellicé:
-No, no, no.
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Sr. Barragán:
-Això no és el que diu l’Àrea d’Urbana.

Sr. Pellicé:
-Pregunti a les immobiliàries, a la gent que avui en dia intenta vendre pisos doncs surti i
pregunti, surti una mica del despatx i pregunti-ho. Després em parla dels estudis que vostè
té, vostès ens van passar un quadre que no consta dins de l’expedient, un quadre amb
l’anàlisi de deu edificis, deu edificis del que acaba de dir vostè de 52.000 finques, no sé com
ho qualifica això però vaja, en fi, si això és un estudi, a vegades agafem al ciutadà i sembla
que li prenguem el pèl. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, Sr. Zacarias, si us plau.

Sr. Henar:
-Gràcies. A veure, una mica, ho lamento molt Sr. Barragán però clar, vostè no es pot
comprometre, i insisteixo, amb aquesta idea de que això no signifiqui una pujada de l’IBI.

Sr. Alcalde:
-Perdó, perdó, jo em comprometro per a mi mateix, és que hem de matisar les paraules
perquè jo no he dit això. Jo, jo dic que em comprometo en allò que jo puc complir, no en allò
que els demés poden fer.

Sr. Henar:
-Correcte.

Sr. Alcalde:
-Per tant, jo dic que per nosaltres això no serà una eina per incrementar impostos, és el que
puc dir, jo em puc comprometre amb allò que puc fer però no amb allò que vostès puguin
fer.
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Sr. Henar:
-Sí, sí.

Sr. Alcalde:
-És el seu compromís que vostès diran a la ciutadania. Jo no puc dir res més que això i és
veritat, no està a la nostra ment utilitzar això com una eina d’increment de l’IBI a la
ciutadania. I una altra qüestió, i és que estem parlant simplement que això significarà que en
el transcurs d’aquests anys que s’arribarà a que el Cadastre tindrà uns valors del 50% del
valor del mercat, el 50%, que no ho oblidi ningú, que quan es fa una transacció de
compravenda i es va al notari a ningú se li ocurreix de posar el valor cadastral que li
revisaran i es sap que està molt per sota del que és el valor del mercat, el valor del cadastre.
Per tant, jo crec que està molt bé el debat i el diàleg polític però també està molt bé i jo crec
que hem de ser tots responsables i donar un missatge clar del què és i què signifiquen les
coses i això no té perquè significar una pujada d’impostos. És a dir, si no tenim aquesta
intenció no és una pujada d’impostos i jo li dic que nosaltres no tenim la intenció d’utilitzar
aquesta eina del valor cadastral per incrementar els impostos, és així.

Sr. Henar:
-Em donarà l’oportunitat de fixar la meva posició clarament com vostè diu?

Sr. Alcalde:
-Perdó?

Sr. Henar:
-Em donarà la oportunitat?

Sr. Alcalde:
-Sí, sí, ara mateix, ja està.

Sr. Henar:
-Només per matisar, simplement. A veure, insisteixo, l’Impost de Béns Immobles és genera
a partir del valor cadastral, per tant, és a dir, aquí estem treballant en un tema que seria la
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caixa de Pandora i obrim aquesta caixa de Pandora i l’obrim, sí, sí, sí, clarament. La podem
obrir de dues maneres. Ningú no nega el fet, la necessitat possiblement, de fer aquesta
revisió però la podem obrir de dues maneres. Partint de la realitat de Salou, amb una
Ponència concreta que estudiï a fons i en profunditat veient la dinàmica i l’evolució de la
ciutat que en 20 anys ha canviat, etc, ho podem fer d’aquesta manera. O bé, podem fer-la
amb un increment lineal que és el que se’ns proposa. No hi ha Sr. Barragán cap Direcció
General del Cadastre que conegui Salou com la coneixen els nostres tècnics i nosaltres, no
hi ha, és impossible. I, per tant, és a dir, per moltes dades que es donin a nivell de
planificació tècnica i informàtica la tendència, el planejament, l’evolució, la realitat com
nosaltres no la coneix ningú per aquest motiu és per la que històricament i ara també doncs
les revisions dels valors cadastrals es fan des dels ajuntaments d’acord amb la Direcció
General del Cadastre. Per tant, és a dir, en el moment en què nosaltres acceptem aquest
plantejament doncs estem donant la possibilitat que l’Impost de Béns Immobles es pugui
modificar, és evident, i es pugui incrementar. Vostè deia “estaríem bojos”, de què estaríem
bojos? Fa un any vostès van pujar un 8,5%, estaven bojos aleshores? Jo entenc que no,
vostès ho van fer perquè tenien unes necessitats de recaptació però és que l’Estat va ficar
un 10%, que en total era un 19,35% com deia abans. Escolti, això significa que si d’aquí a
dos anys hi torna a haver una acció política estatal del tipus que hi ha hagut doncs els valors
cadastrals sobre els quals s’aplicarà el percentatge d’increment no seran els d’ara seran uns
altres.
Per tant, és a dir, la qüestió està davant dels ciutadans, de quina manera podem garantir
que aquesta revisió cadastral es fa amb la màxima objectivitat, amb la màxima finura, amb la
màxima justícia i aquesta és la qüestió i, en aquest cas, hem de dir que els tècnics quan ens
presenten els seus documents, el Sr. Pellicé hi ha fet referència, els seus estudis no ens han
convençut perquè són molt mínims malgrat la confiança que vostè pugui tenir amb el director
general del Cadastre que em sembla molt bé i que ho respecto molt però nosaltres no
n’estem convençuts i, per tant, nosaltres votarem en contra.

Sr. Alcalde:
-Perfecte, jo crec que ja s’ha debatut força i cadascú ha dit el que ha cregut més convenient
al respecte, per tant, avancem.

503.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT PRIMERA MODIFICACIÓ BASES
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2013
Vista la necessitat de rectificar l’error material del la Base 37.C de les Bases d’Execució del
Pressupost Municipal, quan es va incorporar en l’apartat de Dedicació Exclusiva el Canvi de
retribució del Regidor de Turisme, quan hauria haver estat en l’apartat de Dedicació a temps
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parcial; tot aixó, mantenint-se la mateixa retribució de 32.696,72 euros, equivalent a la
percepció anual anterior per assistències.
En compliment de l’article 177.2 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, i vist el dictamen
favorable de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA,
per unanimitat, l’aprovació de l’esmentada modificació amb l’informe favorable de la
Intervenció municipal.

600.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

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

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Només una Sr. Granados i molt breu.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar
-Una pregunta relativa a l’estat actual del procés de la remodelació del Port de Salou. Com
ja sabem ja està reconeguda al Pla de Ports de la Generalitat del 2006, en relació al qual
ens consta que hi ha hagut informes tècnics encarregats per l’ajuntament, diferents reunions
tant amb el Club Nàutic com amb les administracions amb competències i, per tant, és a dir,
voldríem saber l’estat de la qüestió, la seva valoració i quines perspectives de solució a curt
termini veuen.
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Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Sí, doncs miri, la realitat que tenim és que hi ha un informe per part del
Ministeri de Medi Ambient sobre el projecte que es va presentar per part del Club Nàutic on
es desestimava o, millor dit, on s’informava negativament aquest projecte perquè entenia
que afectava les platges de Salou. Nosaltres, evidentment, sota aquest prisma no podem
tirar endavant el projecte de remodelació del Port perquè per nosaltres sempre hem dit que
hi ha una prioritat que és protegir les platges perquè Salou, el turisme de Salou viu de les
platges i, per nosaltres Salou viu de les platges i, per tant, per nosaltres és una prioritat
preservar les platges. Però també entenem que hi ha necessitats, la necessitat de remodelar
el Port i el Club Nàutic i en vies de buscar una solució i aquesta solució ha de venir
determinada perquè el projecte que es presenti tingui un informe favorable de Medi Ambient
en el sentit que digui que queda tot absolutament ponderat i que l’afectació que hi pugui
haver a la platja és mínima i, per tant, podria ser fins i tot assumible sense risc que es
puguin perjudicar. Dins d’aquest prisma hem tingut diverses reunions amb el Club Nàutic i
en aquesta última farà escassament 15 dies o tres setmanes vam arribar a l’acord d’anar a
la Generalitat plegats de la mà tots junts per a veure si podem obtenir un informe de Medi
Ambient on es doni viabilitat al projecte del Club Nàutic, un projecte que evidentment ells
també es van comprometre a que fos remodelat i canviat en tot allò que sigui necessari
perquè el projecte en si mateix obtingui aquest informe favorable de Medi Ambient i en això
estem, Sr. Zacarias. És veritat també que per part de l’Ajuntament de Salou es van
encarregar una sèrie de treballs a un enginyer per veure si podia buscar aquesta altra
alternativa en el sentit que hi hagués una remodelació, una reforma del Port però sense
perjudicar a les platges i de les tres propostes que hi havia, hi havia una segona, la número
dos que ens va agradar i resulta que vam optar per ella per treballar-la però es va demanar
un informe complementari i en aquell informe complementari a l’inicial es va dir que
l’afectació a les platges seria exactament la mateixa que tenia el projecte del Club Nàutic.
Per tant, paralitzem, fem reunió amb el Club Nàutic, li diem el que hi ha i vam dir, escolta,
anem tots junts a buscar un projecte, a treballar un projecte per tal que el Ministeri de Medi
Ambient informi favorablement, compromís nostre de que això sigui així, compromís del Club
Nàutic de remodelar, canviar el projecte en tot el possible per obtenir aquest informe
favorable. Sense un informe favorable de Medi Ambient nosaltres no podem tirar endavant
cap mena de construcció d’un Port perquè evidentment el significat que té això jurídic és
molt important però també hi ha un significat polític. Nosaltres políticament no podem tirar
cap endavant un expedient que hi hagi un informe que digui que ens perjudica les platges,
però també està la conseqüència jurídica que és que, fins i tot, imagini’s vostè el que podria
ser això, és a dir, estem parlant de Medio Ambiente, los delitos medioambientales también
están recogidos en el Código Penal, aleshores no, no podem.
Llavors on rau la qüestió de la situació? Està en l’informe que faci Medi Ambient. Per tant,
hem de buscar aquell equilibri d’aquell projecte que pugui obtenir aquest informe, una
vegada tinguem això cap endavant i l’abans possible.

Sr. Henar:
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-Quan parla de Medi Ambient, parla de Medi Ambient de la Generalitat?

Sr. Alcalde:
-De Madrid, és Madrid qui informa perquè hem de tenir en compte que Madrid és la titular
dels terrenys on s’ha de construir el Port. Alguna qüestió més? No? Doncs, moltes gràcies i
s’aixeca la sessió.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:05 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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