
DECRET

Expedient: PLE2022/3 
Assumpte: Sessió ordinària Ple, dia 28-02-2022.

Vista la relació d'expedients conclosos disposats per la secretària municipal, assistit per la 
mateixa i de conformitat amb l'establert en l'article 82 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre,

RESOLC

Primer. Convocar una sessió ordinària del Ple a la Sala de Plens el dia 28 de febrer de 2022, a 
les 20:00 hores del vespre. 

Segon. Fixar el següent 
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 31 de 
gener de 2022, celebrada pel Ple.

2. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió extraordinària de data 3 de 
febrer de 2022, celebrada pel Ple.

3. Donar compte de la relació de Decrets d’Alcaldia dictats des del 24 de gener de 2022 fins el 18 de 
febrer de 2022, ambdós dies inclosos, i que va des del Decret número 2022/56 fins els Decret 
número 2022/211.

4. Proposta aprovació Pla Igualtat Ajuntament Altafulla (Exp. 2022/98).

5. Proposta aprovació Pla Estratègic Subvencions 2022-2024 (Exp. 235).

6. Proposta aprovació inicial modificiació OF 4 IIVTNU - Plusvàlua (Exp. 2022/201).

7. Proposta aprovació inicial Pressupost General 2022 (Exp. 2022/278).

8. Moció del grup municipal AA-ECG en suport al 8M (Exp. 2022/334).

9. Informes de presidència. 

10. Precs i preguntes. 

Tercer. Notificar la present convocatòria a tots els regidors.

Quart. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb allò que 
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, es  podrà interposar un dels recursos següents:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte recorregut (tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual 
correspondrà la resolució a l’òrgan delegant), en el termini d’un mes, a comptar des del 
dia següent al de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs, excepte en els casos en els quals una disposició estableixi el 
contrari, no suspendrà l’execució de l’acte impugnat, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de 
reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 1f274853ddf642ab9b2edc911bf44fd3001

Url de validació https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2022/215 - Data Resolució: 22/02/2022
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b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció 
de la seva notificació.

En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós 
administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva 
desestimació per silenci administratiu.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.

Així ho disposa i signa l’alcalde, a Altafulla, a la data de la signatura electrònica.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 1f274853ddf642ab9b2edc911bf44fd3001

Url de validació https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2022/215 - Data Resolució: 22/02/2022
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Expedient: 2022/278   
Assumpte: 2022-Pressupost General

DILIGENCIA DE L’ALCALDIA

D’acord amb allò establert a l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 02/2004, de 5 de 

març, pel qual s’apova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

procedeixi’s a iniciar expedient per a l’elaboració del Pressupost General, corresponent 

a l’exercici 2022.

Altafulla, a la data de la signatura electrònica

L’Alcalde

Jordi Molinera Poblet   

Jordi
Molinera
Poblet - DNI
47761072P
(SIG)



 
 

  Pàg. 1/33 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE  

A la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla, a 31 de gener de 2022 

 

 

A la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla, el dia 31 de gener de 2022, es reuneixen els 

senyors regidors que tot seguit es relacionen, sota la presidència del senyor Jordi Molinera i 

Poblet, i amb l’assistència de la secretària municipal, la Sra. Eva Pedraza Bolaño, per tal de 

celebrar sessió ordinària del Ple. 

 

Assisteixen: 

 Sr. Jordi Molinera i Poblet (L’EINA-AM-ERC) 

 Sra. Alba Muntadas i Olivé (L’EINA-AM-ERC) 

 Sr. Daniel Franquès i Marsal (L’EINA-AM-ERC) 

 Sra. Gemma Maymó i Masip (L’EINA-AM-ERC) 

 Sr. Àlex Cañas i Torres (L’EINA-AM-ERC) 

 Natàlia Sanz Pijuan (Ara Altafulla) 

 Sra. Montserrat Castellarnau Vicente (AA-ECG) 

 Sra. Mª Luisa Méndez-Vigo Campos (AA-ECG) 

 Sr. Jaume Sánchez Hernández (AA-ECG) 

 Sr. Francesc Farré Camps (AA-ECG) (*) 

 Sr. Héctor López Bofill (Junts per Altafulla) 

 Sr. Xavier Rofas Gasulla (regidor no adscrit) 

 Sra. Eva Pedraza Bolaño (secretària municipal) 

 

Excusen la seva absència: 

 Sra. Inma Morales Navarro (PSC-CP) 

 Sra. Berta Ramos Unceta-Barrenechea (interventora municipal) 

 
 (*) Sol·licita assistència i vot remot el 26 de gener de 2020 (ENTRA2022-661) 

 

 

La vídeo-acta relativa a la present sessió està disponible al següent enllaç:  

 http://videoacta.altafulla.cat  

 

 

Abans de l’inici de la sessió, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la regidora de Polítiques de 

Gènere, la Sra. Alba Muntadas i Olivé (L’EINA-AM-ERC), qui demana guardar un minut de 

silenci en record a totes les víctimes mortes per violència masclista des de la darrera sessió 

ordinària celebrada pel Ple municipal. 

http://videoacta.altafulla.cat/
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Per odre del president, quan són les 20:00 hores del vespre, es dóna inici a la sessió, d’acord 

amb el següent ordre del dia:  

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 29 de 

novembre de 2021, celebrada pel Ple. 

2. Donar compte de la relació de Decrets d’Alcaldia dictats des del 22 de novembre de 2021 fins el 

21 de gener de 2022, ambdós dies inclosos, i que va des del Decret número 2021/1550 fins els 

Decret número 2022/55. 

3. Proposta II aprovació acord col·laboració entre municipis (Torredembarra-Altafulla-

Creixell) per la prestació de serveis de les Policies Locals (Exp. 2021/584). 

4. Proposta aprovació increment retributiu del personal 2022 (Exp. 2022/75). 

5. Proposta de modificació OF10 reguladora de la Llicència d’obertura d’establiments i 

activitats (2021/1678). 

6. Proposta aprovació inicial liquidació convenis de planejament per promoure modificació 

POUM amb la creació  PAU 19 "Via Roviano" (Exp. 2022/32). 

7. Proposta aprovació suspensió potestativa de tramitacions i llicències urbanístiques barri 

Els Munts (Exp. 2022/108). 

8. Moció AA-ECG i regidor no adscrit per la reprovació de l’alcalde d’Altafulla Jordi Molinera 

(ENTRA-2022-499). 

9. Moció Junts per Altafulla per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i 

Cambrils del 17 d’agost (ENTRA-2022-579). 

10. Moció Junts per Altafulla en defensa del cànon sobre la disposició de residus a 

Catalunya (ENTRA-2022-579). 

11. Informes de presidència. 

12. Precs i preguntes. 
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1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària 

de data 29 de novembre de 2021, celebrada pel Ple 

Es proposa l’aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el passat 29 de 

novembre de 2021. 

No havent-hi objeccions al contingut de la mateixa, els membres del Consistori l’aproven per 

unanimitat. 

 

 Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia. 

 

 

 

 

2. Donar compte de la relació de Decrets d’Alcaldia dictats des del 22 de novembre 

de 2021 fins el 21 de gener de 2022, ambdós dies inclosos, i que va des del 

Decret número 2021/1550 fins els Decret número 2022/55. 

Els membres presents del Ple es donen per assabentats de la informació facilitada. 

 

 Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia. 

 

  

http://videoacta.altafulla.cat/?meeting=video_202201312000000000_FH.mov&topic=1
http://videoacta.altafulla.cat/?meeting=video_202201312000000000_FH.mov&topic=2
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3. Proposta II aprovació acord col·laboració entre municipis (Torredembarra-

Altafulla-Creixell) per la prestació de serveis de les Policies Locals (Exp. 

2021/584).  

«Expedient: 2021/584. Procediment d'autotització de l'acord de col·laboració entre municipis (Torredembarra, 

Altafulla i Creixell) per la prestació de serveis de la Poicia Local 
Assumpte:  Proposta aprovació. 

 

Proposta autorització per a la subscripció futur acord de col·laboració policial entre els 
Ajuntaments de Torredembarra, Altafulla i Creixell  

 

Antecedents de fet:  
 
1. L’Ajuntament de Torredembarra, així com els ajuntaments d’Altafulla i Creixell, disposen de cossos 
policials que presten servei als seus municipis amb els mitjans dels que disposen actualment, servei que 

es podria veure millorat en benefici de la ciutadania de les tres poblacions amb la subscripció d’un acord 
de col·laboració policial entre els tres ajuntaments. 
 

2. En data 9 de desembre de 2019 l’Alcalde de Torredembarra proposa als municipis d’Altafulla i Creixell 
un projecte conjunt relacionat amb el servei de seguretat i col·laboració per a la prestació de serveis 
entre les policies locals dels tres municipis. 
 
3. En data 3 de març de 2020 es manté reunió de coordinació entre Policies locals amb l’assistència dels 
Alcaldes i caps de Policia local dels municipis de Torredembarra, Altafulla i Creixell, així com la de la 

Directora de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya on s’informa dels requisits i 
procediment segons l’Ordre INT/242/2012, de 3 d’agost, per la qual s’estableix el procediment 
d’autorització dels acords de col·laboració entre municipis per a la prestació dels serveis de policia local.  
 
4. En data 16 de juliol de 2020 el Sotsinspector cap de la Policia local de Torredembarra trasllada als caps 
de les policies locals d’Altafulla i Creixell, memòria explicativa realitzada amb motiu del futur acord de 
col·laboració entre les policies locals de Torredembarra-Altafulla-Creixell a fi i efectes que aportin el que 

considerin oportú i així poder exposar-la a la Junta local de Seguretat, informant que és un document 

inicial no definitiu. 
 
5. Segons l’Ordre INT/242/2012, de 3 d’agost, per la qual s’estableix el procediment d’autorització dels 
acords de col·laboració entre municipis per a la prestació dels serveis de policia local, els requisits que 
han de complir els municipis interessats en associar-se són: ser municipis limítrofs, no disposar 
separadament de recursos suficients per a la prestació dels serveis de policia local, no superar en conjunt 

els 40.000 habitants, formar part de la mateixa comarca, i que, amb caràcter general, tots comptin 
prèviament amb cos de policial local propi. 
 
6. Respecte a l’acord de col·laboració que han de subscriure els municipis interessats a associar-se, 
segons l’article 4.1 de l’Ordre INT/242/2012, és necessària l’obtenció de l’autorització prèvia del 
departament competent en matèria d’ordenació i coordinació de les policies locals, és a dir, el 

Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l’atorgament de la qual correspon al seu conseller 
titular en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud per part de tots els municipis. La 
resolució d’autorització, en cas de ser afirmativa, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya als efectes de publicitat i general coneixement. 
 

7. Així doncs, a fi d’aconseguir una millor execució de les funcions assignades als cossos de policies 
locals, els ajuntament de Torredembarra, Altafulla i Creixell, en complir els requisits establerts 

normativament a dalt detallats, consideren convenient iniciar una col·laboració per prestar de forma 
associada els serveis de policia local de conformitat amb el contingut de la memòria explicativa redactada 
pels caps de la policia local dels municipis respectius que consta a l’expedient i amb subjecció al text del 
conveni que es proposa de subscriure una vegada autoritzat pel Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya. 
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Fonaments de dret: 

 
1. D’acord amb el que disposen l’article 25.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

de Règim Local i article 66.3 a) del Reial decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el manteniment de la seguretat en els 
llocs públics és una competència pròpia dels municipis. 
 

2. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat; concretament al seu Títol V 
relatiu a les Policies Locals i la Disposició addicional cinquena que preveu que en els supòsits en els 
que dos o més municipis limítrofs, pertanyents a una mateixa comunitat autònoma, no disposin 
separadament de recursos suficients per a la prestació dels serveis de policia local, podran associar-se 
per a l’execució de les funcions assignades a aquestes policies. Afegeix que, en tot cas, l’acord de 
col·laboració respectarà les condicions que es determinin pel Ministeri de l’Interior i comptarà amb la 
seva autorització o, si escau, amb la de la comunitat autònoma corresponent de conformitat amb el 

que prevegi el respectiu Estatut d’Autonomia. 
 
3. L’article 164 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol, estableix que correspon a la Generalitat, en matèria de seguretat pública, d’acord amb el que 
disposa la legislació estatal, la planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya 
i l0ordenació de les policies locals.  

 

4. L’article 5.5 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya 
preveu que el Govern i els ajuntaments han de promoure, en el si dels òrgans conjunts, la planificació 
operativa dels seus serveis de seguretat i l’assignació eficient i l’aprofitament conjunt dels recursos, la 
integració dels sistemes d’informació policial i la homogeneïtzació dels estàndards organitzatius i 
operacionals.  

 

5. El Capítol III del Títol I de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, quant 
als principis d’actuació i les funcions de les policies locals, i el Títol II de la mateixa Llei pel que fa a 
ala coordinació i la col·laboració entre les policies locals.  

 
6. Ordre INT/1944/2010, de 10 de novembre, per la que es determinen les condicions per a l’associació 

de municipis amb la finalitat de prestar serveis de Policia Local, de conformitat amb el que preveu 
l’esmentada disposició addicional quinta de la Llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat. 

Així, obliga a que els municipis que vulguin associar-se siguin limítrofs i pertanyin a una mateixa 
comunitat autònoma, que no disposin separadament de recursos suficients per prestar el servei de 
policia local i que la suma de les poblacions dels municipis no superi la xifra dels 40.000 habitants. 
Preveu que en l’acord de col·laboració cal justificar les causes que justifiquen l’associació, determinar 
un òrgan encarregat de coordinar el funcionament dels serveis i, si escau, la composició i funcions de 
la Comissió mixta de seguiment de l’acord, i especificar, també, la vigència del mateix (que pot ser 
indefinida, temporal o estacional). Alhora, disposa que amb caràcter previ a la subscripció de l’acord 

s’haurà d’obtenir l’autorització del Ministeri de l’Interior o de l’òrgan corresponent  de la comunitat 
autònoma i incorpora el principi d’exclusivitat que impedeix a un municipi subscriure més d’un acord 
de col·laboració. 
 

7. Ordre INT/242/2012, de 3 d’agost, per la qual s’estableix el procediment d’autorització dels acords de 
col·laboració entre municipis per a la prestació dels serveis de policia local, que preveu les condicions i 

requisits per l’associació de municipis exposades als antecedents. 
 
 
En conseqüència es proposa a la Comissió d’Hisenda i Transparència, per a la seva elevació al Ple de 

l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 
  
Primer.- Deixar sense efecte la proposta “PRP2021/60 - Proposta autorització per a la subscripció futur 

acord de col·laboració policial entre els Ajuntaments de Torredembarra, Altafulla i Creixell”, aprovada pel 
Ple municipal de l’Ajuntament d’Altafulla en sessió ordinària el dia 31 de maig de 2021, perquè a 
posteriorI de la celebració d’aquest Ple, des del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya es 
van modificar alguns aspectes del text regulador de l’acord de col·laboració.  
 
Segon.- Sol·licitar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan competent en 
matèria d’ordenació i coordinació de les policies locals, l’autorització per a la subscripció de l’acord de 

col·laboració entre els ajuntaments de Torredembarra, Altafulla i Creixell per a la prestació dels serveis 
de policia local. 
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Tercer.- Aprovar el text de l’acord de col·laboració per a la prestació dels serveis de policia local, a 
signar amb els ajuntaments de Torredembarra, Altafulla i Creixell, que s’adjunta a la present proposta i 
consta a l’expedient.  
 
Quart.- Aprovar la memòria explicativa de l’acord de col·laboració entre els tres municipis per a la 
prestació associada dels serveis de policia local, redactada pels caps de la policia local dels municipis 

respectius que consta a l’expedient i amb subjecció al text del conveni que es proposa de subscriure una 
vegada autoritzat pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Aprovar la subscripció al futur acord de col·laboració policial entre els municipis de 
Torredembarra, Altafulla i Creixell. 
 
Sisè.- Notificar aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments 

de Torredembarra i Creixell.» 

 

 

 

Els membres presents del Ple aproven per majoria absoluta la proposta presentada, amb el 

següents vots: 

A favor (11) En contra (0) Abstencions (1) 

Sr. Jordi Molinera (L’EINA-AM-ERC) 

Sra. Alba Muntadas (L’EINA-AM-ERC) 

Sr. Dani Franquès (L’EINA-AM-ERC) 

Sra. Gemma Maymó (L’EINA-AM-ERC) 

Sr. Àlex Cañas (L’EINA-AM-ERC) 

Sra. Natàlia Sanz (Ara Altafulla) 

Sr. Hèctor López (Junts x Altafulla) 

Sra. Marisa Méndez-Vigo (AA-ECG) 

Sra. Montse Castellarnau (AA-ECG) 

Sr. Jaume Sánchez  (AA-ECG) 

Sr. Francesc Farré (AA-ECG) 

 
Sr. Xavier Rofas (no adscrit) 

 

 

 

 Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia. 

 

  

http://videoacta.altafulla.cat/?meeting=video_202201312000000000_FH.mov&topic=3
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4. Proposta aprovació increment retributiu del personal 2022 (Exp. 2022/75)  

«Expedient:  2022/75    

Assumpte:  2022-increment  retributiu personal 

 
PROPOSTA D’ACORD 

Fets 

1. La llei 22-2021, de 28 de desembre de 2021 (BOE del 29-12-2021) de PGE 2022, regula en el capítol 
1 del títol III les despeses de personal al servei del sector públic i estableix, a l’article 19.2 que, en 
l’any 2022, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un 
increment global superior al 2% respecte a les vigents a 31-12-2021, en termes d’homogeneïtat pels 
dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del 
mateix.  

Les despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment en 2022 

respecte a les de 2021. A aquest respecte, es considera que les despeses en concepte d’acció social 
són beneficis, complements o millores distintes a les contraprestacions pel treball realitzat la finalitat 
del qual és satisfer determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals del citat 
personal al servei del sector públic. 

2. L’esmentada Llei regula al seu article 19.5.1, les quanties que els funcionaris han de percebre, en 

concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2022 i al 19.5.2 es 
recullen les quanties que els funcionaris han de percebre en concepte de sou i triennis en les pagues 
extraordinàries de juny i desembre de l’any 2022. 

3. L’article 23 estableix els imports corresponents al complement de destí d’aplicació als funcionaris 
d’Administració local per remissió de l’art. 168 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de personal al servei de les entitats locals. 

4. Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 19.4 de la referida Llei 22/2021 disposa que la 

massa salarial del personal laboral, que podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst en 
l’apartat 2 d’aquest article, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació, està 
integrada pel conjunt de retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal l’any 

anterior, tenint en compte en còmput anual. 

S’exceptuen en tot cas:  
a) les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social; 
b) les cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l’ocupador;  

c) les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments; 
d) les indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués realitzat el treballador 

5. El RDL 5/2015 estableix, a l’art. 21 i següents, que els funcionaris locals només poden ser retribuïts 
pels conceptes continguts en la legislació estatal bàsica sobre la funció pública.  

L’art. 52.1.j) 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 determina que és competència del Ple “fixar la quantia de les 

retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris”. D’altra banda, l’art. 298.1 i 2 del 
DL 2/2003 diu que “1. Les retribucions bàsiques dels funcionaris locals tenen la mateixa estructura i 
una quantia idèntica que les establertes amb caràcter general per a tota la funció pública.  

2. Les retribucions complementàries han de respectar l'estructura i el criteri de valoració objectiva de 
les de la resta de funcionaris públics. La quantia global ha d'ésser fixada pel ple de la corporació dins 

els límits màxims i mínims que assenyali l'Estat.” 

6. L’art. 38 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 

l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords és necessària la seva aprovació 
expressa i formal pels òrgans de govern de les Administracions Públiques. 

7. D’acord amb l’exposat, i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i financera en què es 
troba aquest Ajuntament, és possible assumir en l'exercici 2022 el creixement de les retribucions del 
personal al servei del seu sector públic coincident amb el límit dels màxims percentatges establerts a 
aquests efectes per la normativa bàsica estatal en els termes dalt exposats. 

8. Vist l’informe favorable d’intervenció de data 28 de gener de 2020. 
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Legislació aplicable 

1. 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. 

2. Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris 
d’administració local. 

3. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic 

4. Llei 22-2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022 

Proposta d’Acord 

Primer. Aprovar per a l'any 2022, amb efectes 01-01-2022, un increment lineal de les retribucions dels 
empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 2% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021, 
en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal 

com a l'antiguitat d'aquest, i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social. 
 

Segon. Notificar aquest acord al  Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i a la 
Subdelegació del Govern als efectes escaients. 
 
Tercer. Notificar aquest Acord als representants dels treballadors, Unitat de Nòmines, Secretaria, 

Intervenció Municipal i Tresoreria.» 

 

 

 

 

Els membres presents del Ple aproven per unanimitat la prosposta presentada. 

 

 Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia. 

 

  

http://videoacta.altafulla.cat/?meeting=video_202201312000000000_FH.mov&topic=4
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5. Proposta de modificació l'ordenança fiscal 10 reguladora de la Llicència 

d’obertura d’establiments i activitats (2021/1678)  

«Expedient:  2021/1678    

Assumpte:  Modificació OF 10  Llicència d’obertura d’establiments i activitats 

 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL 

 
Identificació de l’expedient: Modificació de l’Ordenança fiscal. 

 

Fets 

 

Aquest Ajuntament està tramitant la modificació de l’Ordenança fiscal número 10 taxa per a la Llicència 

d’obertura d’establiments i activitats. 

 

Fonaments jurídics 

 

- Els arts. 4 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 8 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Fiscal i de règim local de 

Catalunya estableixen que una de les potestats que corresponen a l’Ajuntament és la reglamentària, i 

la matèria que regula l’Ordenança que ara es demana modificar regula una matèria que és 

competència d’aquest Ajuntament. 

 

- En aquest sentit, l’art. 15 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 disposa que les entitats locals poden exercir la seva 

potestat normativa a través de l’aprovació de les respectives ordenances fiscals. 

 

- El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar-la, segons diu l’art. 17 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 en els termes del que disposen els arts. 22 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les 

bases del règim local, 52 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 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Part dispositiva 

Per tot això, proposo: 

 

Que es debati i aprovi, en la propera sessió  plenaria que es celebri per majoria simple dels membres 

presents: 

 

1. L’aprovació inicial del de la modificació del text de l’Ordenança fiscal número 10 taxa per a la Llicència 

d’obertura d’establiments i activitats que té la redacció següent:  

 
“ORDENANÇA N. 10 

 

TAXES PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS 

CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ AMB 

CERTIFICAT TÈCNIC I COMUNICACIÓ AMB PROJECTE TÈCNIC I CERTIFICAT TÈCNIC 

Article 1. Fonament i naturalesa. 

1. En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del 

règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 

15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa 
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en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació amb certificat 

tècnic i comunicació amb projecte tècnic i certificat tècnic. 

2. Aquesta taxa es regirà, segons s’escaigui, per: 

a) La present Ordenança fiscal. 

b) Llei 20/2009 de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA). 

c) Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives 

(LEPAR). 

d) Reial Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 

(REPAR). 

e) Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i 

dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

f) Normativa sectorial de comunicació prèvia i declaració responsable que regula les activitats, i la resta de 

normativa aplicable. 

g) Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. 

Article 2. Fet imposable. 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar 

i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal d’ Altafulla 

s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels 

ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, pel REPAR, per la normativa reguladora de les activitats innòcues i de baix risc, així com 

per la resta de normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixin tal potestat. 

Aquesta activitat verificarà, especialment, que es reuneixin les condicions exigides en el següent marc normatiu: 

a) Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA). 

b) Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives 

(LEPAR). 

c) Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 

(REPAR). 

d) Decret 50/2005 pel qual desplega la llei 4/2004 i modifica el decret 220/2001 de gestió de les dejeccions 

ramaderes. 

e) Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 

f) Les Ordenances municipals que siguin d’aplicació. 

g) Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i 

dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

h) Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis. 

i) Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. 

j) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i 

regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 

elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

k) Qualsevol altra normativa sectorial que desenvolupi, modifiqui o afecti a les anteriors, o que sigui d’aplicació 

en aquesta matèria. 

2. En concret, constitueix el fet imposable l’activitat municipal desenvolupada en la tramitació de: 

a) Llicències ambientals i règims de comunicació prèvia d’activitats sotmeses a aquest règim per la normativa 

ambiental d’aplicació. 

b) Llicències i règims de comunicació prèvia sotmeses a aquest règim per la normativa d’espectacles públics i 

d’activitats recreatives. 

c) Els règims de comunicació amb certificat tècnic i de comunicació amb projecte tècnic i certificat tècnic 

regulats en la llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. 

d) Modificacions i ampliacions, substancials o no, de les activitats. 

e) Els canvis de titularitat de l’establiment. 

f) Legalització de les activitats existents. 

g) Revisió d’ofici, i revisió periòdica o control regular de les activitats. 

h) La variació i/o ampliació de les condicions de l’establiment o instal·lació que exigeixin qualsevol intervenció 

municipal de revisió o verificació. 

i) Les declaracions responsables i les revisions de les instal·lacions de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions 

radioelèctriques. 

j) Les llicències, comunicacions prèvies, declaracions responsables o les habilitacions municipals que pertoquin, i 

les revisions de les activitats sotmeses a normativa sectorial especifica. 
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3. S’entendrà per establiment industrial, mercantil, comercial, de serveis o professional qualsevol emplaçament, 

estigui o no obert al públic, que es destini a l’exercici d’alguna activitat empresarial, fabril, artesana, de la 

construcció, comercial, de prestació de serveis, o professional, estigui o no sotmesa a l'impost sobre activitats 

econòmiques. 

4. Aquest Ajuntament fa una especial reserva de la facultat que li atorguen les disposicions legals vigents de denegar 

i, si s’escau, revocar les llicències o règims de comunicació a aquells establiments que no reuneixin les condicions 

que exigeix la LPCAA, la LEPAR, el REPAR, Llei 16/2015 de simplificació administrativa, Llei 18/2020 de facilitació 

de l’activitat econòmica i la restant normativa sectorial i de desenvolupament, amb independència del pagament 

de les taxes regulades per la present Ordenança. 

Article 3. Subjectes passius i responsables. 

1. Són subjectes passius d’aquestes taxes, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 

es refereix l’article 35 de la Llei general tributària, titulars de l’activitat o instal·lació que fonamenti la intervenció 

integral de l’administració municipal. 

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats 
a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament. 

3. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 

4. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu en els 
termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 4. Meritament de la Taxa. 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. 
A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de la instància que iniciï el 
corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament. 

2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o comprovat prèviament 
per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a què fa referència l’article segon d'aquesta Ordenança, la taxa 
s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. 

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva concessió condicionada a la 
modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la 
llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades. 

 

Article 5. Tarifes. 

Les tarifes estan indicades a l’annex de la presente ordenança fiscal. 
 

Article 6.- Canvis de nom o titularitat: 

1. El canvi de titularitat es produeix quan no existeix un canvi en l’activitat realitzada ni cap alteració en l’establiment 

on es desenvolupa. S’haurà d’acompanyar a la sol·licitud la documentació que justifiqui el traspàs del negoci amb 

els citats requisits. 

 

2. La taxa en concepte de canvi de titularitat es meritarà si aquesta es sol·licita dins el termini de caducitat de la 

llicència. En el cas que s’excedeixi aquest termini, la llicència es considerarà nova sol·licitud i es tramitarà com a 

tal. 

3. Tindran quota zero les tramitacions de canvis de nom o titularitat d’una activitat que disposa de la corresponent 

llicencia, hagi presentat correctament la comunicació de canvi de titularitat, en les que concorri algun dels 

supòsits següents: 

a) El canvi de denominació social en la titularitat d’un establiment que no comporti variació de socis, sempre que 

es mantingui la mateixa activitat. 

b) El canvi de socis d’una societat sempre que es mantinguin la mateixa denominació social, el tipus de societat i 

l’activitat desenvolupada. 

c) Els canvis de denominació social que no comportin canvi de CIF. En aquests casos cal donar compte a 

l’ajuntament amb la finalitat de modificar els registres corresponents. 

d) Els canvis de nom durant el tràmit d’atorgament de la llicència, sempre que la tramitació no excedeixi de sis 

mesos per causa imputable a l’interessat, si concorren algun dels dos supòsits següents: 

e) El sol·licitant de la llicència sigui persona física i constitueix una societat, a la qual el sol·licitant inicial està 

integrat com a soci, per continuar la tramitació, sempre que no es produeixin modificacions en les 

instal·lacions respecte al projecte inicial. 

f) El sol·licitant de la llicència sigui persona jurídica i extingeix la seva personalitat jurídica per liquidació i 

dissolució de la mateixa i un dels socis continua la tramitació, sempre que no es produeixin modificacions en 

les instal·lacions respecte al projecte inicial. 
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Article 7. Consideracions. 

En cas de desistiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la resolució de l’expedient, les quotes que cal abonar 
són el 50 % de les què resultin en aplicació dels punts anteriors, sempre  que l’activitat municipal s’hagués iniciat 
efectivament. 
 
Quan es produeixi la caducitat de l’expedient per causa imputable al sol·licitant, l’import a pagar és del 50 % de la 
taxa que correspongui. 
 
Quan es produeixi acord denegatori de la llicència o actuació gravada l’import a pagar és del 50% de la taxa que 
correspondria pagar si aquesta s’hagués concedit o resolt favorablement. 
 
Malgrat l’exposat en els apartats anteriors, serà exigible el 100 % de la taxa quan l’establiment o local hagi estat 
indegudament obert o en funcionament sense que s’hagi cursat l’oportuna sol·licitud o comunicació. 
Quan un subjecte passiu sol·liciti per un mateix immoble diferents activitats la quantitat a pagar serà la corresponent 
al règim de tramitació més complex. 
 
Els metres a tenir en compte en el càlcul de les tarifes seran els metres totals en que es desenvolupa l’activitat. No 
obstant, respecte les superfícies exteriors o a l’aire lliure no edificades es computaran únicament el 20 %. 

Article 8. Normes de gestió. 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu. 
En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, 
per al seu pagament. 

Article 9. Inspecció, recaptació, infraccions i sancions. 

La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb allò que es preveu en la Llei general tributària, en altres 
Lleis reguladores de la matèria i disposicions dictades per a llur desenvolupament, i en l’Ordenança general de gestió, 
recaptació i inspecció dels tributs i preus públics municipals. 
 
Per tot allò que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també a la determinació de les sancions que 
corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la 
desenvolupin, així com el que s’estableix a l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres 
ingressos de Dret Públic. 

Disposició addicional. 

Per tot allò que no estigui contemplat en la present Ordenança Fiscal, s’aplicarà de forma supletòria el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i altra 
normativa de general aplicació. 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la legislació vigent i 
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 

Disposició final. 

Aquesta ordenança, que consta de 9 articles, una disposició addicional i una disposició final, ha estat aprovada pel Ple 
de l’Ajuntament essent aplicable i regint fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
Aquesta Ordenança ha estat modificada pels següents acords: 
 

La present ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 4 de novembre de 
1999 i modificada en dates 29 de setembre de 2000, 18 d’octubre de 2002, 15 d’octubre de 2003, 15 d’octubre de 
2004, 19 d’octubre de 2005, 20 d’octubre de 2006, 23 d’octubre de 200 i 20 d’octubre, 28 de novembre de 2008, 21 
d’octubre de 2010 i 29 de novembre de 2021. 
 

ANNEX 

2.     TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS D’ACTIVITATS SOTMESES ALS RÈGIMS 
SEGÜENTS: (Intervenció administrativa per la tramitació dels expedients d’activitats 
sotmeses als règims següents:) 

TAXA 

 
 2.A)   Règim de comunicació d’inici de l’activitat en un establiment amb certificat tècnic 

(Llei 18/2020, activitats incloses en l’annex). 

 



 
 

  Pàg. 13/33 

 

 
 2.A.1  Inici o modificació substancial: 183,07 € 

 
 2.A.2  Modificació no substancial 158,52 € 

 
 2.A.3  Canvi de titular 145,57 € 

  
 

 

2.B)   Règim de comunicació d’inici de l’activitat en un establiment amb projecte tècnic i 
certificat tècnic (Llei 18/2020, activitats incloses en l’annex). 

 
 

 2.B.1  Inici o modificació substancial: 

 
 

 Activitats de restauració, degustació o d’allotjament. 

 
 

 

2.B.1.a.    Inici o modificació substancial d’activitats de restauració o degustació fins a 500 m2 o 
500 persones d’aforament i activitats d’allotjament de 20 habitacions o menys 

281,25 € 

 
 

2.B.1.b.         Inici   o   modificació   substancial   d’activitats   d’allotjament  entre 20 i 50 
habitacions 624,89 € 

2.B.1.b.         Inici   o   modificació   substancial   d’activitats   d’allotjament  més de 50 
habitacions 1.115,79 € 

 
 Activitats de comerç. 

 
 

 
2.B.1.c.  Inici o modificació substancial d’activitats de comerç d’activitats comercials amb una 
superfície de 120,1 m2 a 799,9 m2 281,25 € 

 
 

2.B.1.d.  Inici o modificació substancial d’activitats de comerç d’activitats comercials amb una 
superfície de 800 a 1.299,9 m2 526,70 € 

 
 

2.B.1.e.  Inici o modificació substancial d’activitats de comerç d’activitats comercials amb una 
superfície de 1.300 a 2.499,9 m2 993,06 € 

 
 

2.B.1.f.   Inici o modificació substancial d’activitats de comerç d’activitats comercials amb una 
superfície de més de 2.500 m2 1.361,24 € 

 
 Resta d’activitats. 

 
 

 
2.B.1.g.      Inici o modificació substancial d’activitats amb   una   superfície   de   fins   a 500 m2 

232,16 € 

 
 

2.B.1.h.          Inici   o   modificació   substancial   d’activitats   amb   una   superfície de més de 
500 m2: 624,89 € 

 
 2.B.2  Modificació no substancial 207,62 € 

 
 



 
 

  Pàg. 14/33 

 

2.B.3  Canvi de titular. 170,12 € 

 
 

 
 2.C)  Règim de llicència ambiental (Llei 20/2009, activitats incloses en els annex I i II). 

 
 2.C.1  Inici o modificació substancial: 

 
 

 2.C.1.a  Amb una superfície de fins a 500 m2 1.115,79 € 

2.C.1.b  Amb una superfície de més de 500 m2 1.606,70 € 

 
 2.C.2  Modificació no substancial 256,71 € 

 
 2.C.3  Canvi de titular 243,75 € 

  
 

 
 

 2.D)   Règim de comunicació prèvia (Llei 20/2009, activitats incloses en l’annex III, i Dt. 
112/2010, Art. 124, lletres b i c). 

 
 

 2.D.1  Inici o modificació substancial: 

 
 

 2.D.1.a  Amb una superfície de fins a 500 m2 281,25 € 

2.D.1.b  Amb una superfície de més de 500 m2 526,70 € 

 
 2.D.2  Modificació no substancial 207,62 € 

 
 2.D.3  Canvi de titular 170,12 € 

 
 

2.E)    Règim de llicència municipal d’establiments, espectacles públics i activitats 
recreatives (inclou restauració en establiments de més de 500m2 o 500 persones 
d’aforament). (Llei 11/2009 i Dt. 112/2010). 

 
 

 

2.E.1       Inici    o    modificació    substancial      de    superfície    superior    a    500    m2    o 
500 persones d’aforament (Inclou activitats de restauració) 

637,84 € 

 
 2.E.2  Inici o modificació substancial de superfície 

 fins a 500 m2 (no inclou les activitats de restauració: Epígraf 2.B.1.a) 294,20 € 

 
 2.E.3  Canvi de titular 170,12 € 

 
 

2.F)    Règim de d’habilitació municipal per als espectacles públics i les activitats 
recreatives de caràcter extraordinari (Llei 11/2009, art. 42). 

 
 

 
2.F.1          Espectacles     públics     o     les     activitats     recreatives     amb     aforament 
inferior a 150 persones 145,57 € 
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2.F.2          Espectacles    públics    o     les     activitats     recreatives     amb     aforament 
superior a 150 persones 219,21 € 

 
 2.G)  Llicència d’establiments no permanents desmuntables (Llei 11/2009 i Dt. 

112/2010). (Circs i altres espectacles ) 

 
 

 2.G.1  Inici en terrenys  

 
 

 1. Circs, (instal·lats on acordi la Comissió corresponent)   320,10 € 

 
 2. Atraccions mecàniques, (autos xocs, babys, tobogans...) per cada 100 m2 o fracció:  320,10 € 

 
 3. Atraccions sense tracció mecànica, (Tirs, tómboles, pesques...) per cada 50 m2 o fracció:  246,47 € 

 
 4. Venda d'entrepans, patates fregides, xurreries, etc., per cada 15 m2 o fracció:  158,52 € 

 
 5. Caseta pirotècnica :  170,12 € 

 
 

2.H)  Règim de declaració responsable per estacions o infraestructures radio-elèctriques 
per serveis de comunicació electrònica (Inclou telefonia mòbil) (Llei 9/2014, art. 34.6 i 
Llei 12/2012). 

 
 

 2.H.1  Inici o modificació substancial 624,89 € 

 
 2.I)  Règim de comunicació prèvia dels centres de culte (Llei 16/2009, art. 9 i Llei 

27/2013, Disposició addicional dissetena). 

 
 

 2.I.1  Inici o modificació substancial 330,34 € 

  2.I.2  Modificació no substancial 207,62 € 

 
 2.I.3  Canvi de titular 170,12 € 

 
 

2.J)  Règim de comunicació prèvia dels habitatges d’ús turístic (Decret 159/2012). 

 
 

 2.J.1  Quantitat fixa per habitatge i per llar compartida 171,14 € 

 
 2.J.2  Canvi de titular 171,14 € 

 
 2.K)  Activitats no classificades 245,11 € 

 
 2.k.1 Canvi de titular 170,12 € 

 
 2.L)  Autorització sanitària inicial 24,55 € 
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” 

 

2. La publicitat d’aquest acord d’aprovació inicial de la modificació del text de l’Ordenança fiscal 

número 10 taxa per a la Llicència d’obertura d’establiments i activitats mitjançant edicte que 

s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Corporació, 

així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, a la web 

https://www.altafulla.cat. En aquest edicte s’ha de donar audiència als interessats per un 

període de 30 dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 

de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions que estimin oportunes. 

En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial 

d’aprovació de la modificació esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial 

elevat a definitiu més el text íntegre de l’aprovació de l’Ordenança fiscal s’han de publicar en 

el Butlletí Oficial de la Província, així com en el portal de transparència d'aquest 

Ajuntament, al web www.altafulla.cat.» 

 

 

 

 

Els membres presents del Ple aproven per unanimitat la prosposta presentada. 

 

 Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia. 

  

http://www.altafulla.cat./
http://videoacta.altafulla.cat/?meeting=video_202201312000000000_FH.mov&topic=5
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6. Proposta aprovació inicial liquidació convenis de planejament per promoure 

modificació POUM amb la creació  PAU 19 "Via Roviano" (Exp. 2022/32) 

 

«Expedient:  2022/32. 

Assumpte:  Informe-Proposta aprovació inicial liquidació convenis planejament Via Roviano. 

 
INFORME-PROPOSTA 

 
La secretària general de l’Ajuntament d’Altafulla en relació a la concessió d’obra i serveis d’aparcament 

públic prevista al pacte sisè del conveni de planejament subscrit per l’Ajuntament i les mercantils 

ALTAFULLA FOMENTO Y EXPLOTACIONES COMERCIALES, S.L. i RUBENS, S.L., per a promoure la 

modificació del POUM amb la creació del nou PAU 19 “Via Roviano” i creació d’un sistema viari i de 

serveis tècnics en sòl no urbanitzable, en virtut de l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, 

pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 

nacional i de conformitat de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, 

de 28 de novembre, emet el següent:  

 

INFORME 

1. ANTECEDENTS 

En dates 14 i 15 d’octubre de 2013, l’Ajuntament d’Altafulla va signar ambdós convenis de planejament 

urbanístic, el primer d’ells amb la mercantil ALTAFULLA FOMENTO Y EXPLOTACIONES COMERCIALES, 

S.L., i el segon amb la mercantil RUBENS, S.L., ambdues titulars propietàries de la totalitat dels terrenys 

inclosos en l’àmbit de la nova unitat d’actuació PAU-19 Via Roviano, així com els terrenys afectats per la 

creació d’un sistema viari i de serveis tècnics en sòl no urbanitzable, en la connexió amb l’avinguda 

Marquès de Tamarit (antiga carretera nacional N-340).  

En ambdós convenis s’estipulaven les condicions i paràmetres urbanístics de la modificació puntual del 

POUM per a la creació del nou PAU-19, assumint per la part privada:  

- la totalitat dels costos de redacció i tramitació d’aquella modificació així com la redacció dels projectes 

escaients i execució de les obres necessàries dels terrenys afectats per la creació d’un sistema viari i de 

serveis tècnics en sòl no urbanitzable (pacte segon).  

- la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament d’Altafulla dels terrenys corresponents als sistemes 

d’equipaments, viari i zona verda previstos al nou PAU-19 i dels terrenys corresponents a sistema viari i 

de serveis tècnics de nova creació en sòl no urbanitzable (pacte tercer).  

- la urbanització dels terrenys corresponents als sistemes d’equipaments, viari i zona verda previstos al 

nou PAU-19 (pacte quart). 

- la formalització de les cessions, a requeriment de l’Ajuntament, un cop aprovada definitivament la 

modificació puntual PAU-19 i els corresponents projectes d’urbanització tant dels terrenys inclosos en 

l’àmbit de nova unitat d’actuació PAU-19 Via Roviano, així com els terrenys afectats per la creació d’un 

sistema viari i de serveis tècnics en sòl no urbanitzable, tenint en compte que la modificació puntual del 

POUM respectés la configuració, accessibilitat, nombre d’aparcaments i demés previstos als pactes quart i 

sisè del conveni. Les despeses de formalització, corresponents a escriptura i inscripció registral anirien a 

càrrec de les mercantils (pacte cinquè).  

En aquest pacte cinquè es condicionaven les cessions a favor de l’Ajuntament d’Altafulla a que es 

complissin tots els pactes del conveni.  
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Per altra banda, els convenis preveien que les obres d’urbanització i explotació del sistema viari en sòl no 

urbanitzable serien objecte d’un conveni de concessió d’obres i serveis d’un sistema d’aparcament d’ús 

públic a favor de l’entitat ALTAFULLA FOMENTO Y EXPLOTACIONES COMERCIALES, S.L.  

Aquests convenis foren aprovats definitivament pel Ple de la Corporació en data 25 de gener de 2014.  

Així mateix, els convenis foren incorporats a la modificació puntual del POUM en l’àmbit del PAU-19, i 

com a resultat, el seu Títol III. Règim urbanístic del sòl; Capítol II Regulació i desenvolupament de 

sistemes; Secció 3a àmbits de desenvolupament i execució en sòl urbà, les determinacions de l’art. 88 

del POUM preveuen:  

1. L’objectiu d’aquest polígon és per una banda obtenir les cessions pendents de l’anterior PAU-12 destinades a 

Espais Lliures, Equipaments i vialitat, a la vegada que es defineix una nova zona de cessions per vialitat, per 

tal d’unificar i reestructurar el sòl públic en un àmbit coherent. D’aquesta manera es defineix exactament 

quins són els límits del sòl privat dins del sector i es permet reestructurar la Via Roviano perquè assoleixi les 

dimensions i característiques que necessita.  

2. El seu àmbit inclou part de l’antic PAU-12 i tot el llarg de la Via Roviano (veure plànol normatiu núm. 11). 

3. La  superfície aproximada del polígon és de 13.397,13 m2 

4. El desenvolupament del polígon comportarà la cessió dels espais lliures, d’equipaments i de la vialitat 

marcada als plànols normatius, d’acord amb el conveni urbanístic incorporat a la tramitació de la Modificació 

Puntual.  

5. El seu desenvolupament es farà mitjançant el marc normatiu de la clau 6.2, volumetria definida segons allò 

previst a l’annex normatiu 9: PAU-19 “Via Roviano”. 

6. La cessió dels espais lliures, equipaments i vialitat es farà efectiva per mitjà de llicència de segregació, prèvia 

o simultània a l’aprovació del projecte d’urbanització i/o de l’edificació, per tractar-se d’un polígon de 

propietari únic i d’acord amb el previst en el Conveni urbanístic que s’incorpora a l’aprovació de la present 

Modificació puntual.  

7. Els terrenys destinats a espais lliures, equipaments i vialitat hauran de ser lliurats a l’administració actuant 

degudament urbanitzats, conforme al corresponent Projecte d’urbanització que haurà de ser objecte 

d’aprovació i execució de forma prèvia o simultània a la concessió de la primera llicència d’edificació, per 

tractar-se d’un polígon de propietari únic i d’acord amb el previst en el Conveni urbanístic que s’incorpora a 

l’aprovació de la present Modificació puntual.  

8. Es troba exempt de la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic per no existir increment de cap dels 

conceptes que integren l’aprofitament urbanístic, densitat, edificabilitat o usos, en relació als que ja tenia 

reconeguts pel planejament general objecte d’execució amb anterioritat a l’aprovació de la present 

modificació.  

9. L’ús comercial dins del sector es troba regulat en l’Annex Normatiu 9: PAU-19 Via Roviano.  

La modificació puntual del POUM en l’àmbit del nou  PAU-19 Via Roviano fou aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en data 9 d’abril de 2014, i publicat al DOGC número 

6659 de data 8 de juliol de 2014.  

En dates 8 de juliol i 20 de novembre de 2014, l’Ajuntament d’Altafulla i les mercantils RUBENS, S.L. i 

ALTAFULLA FOMENTO Y EXPLOTACIONES COMERCIALES, S.L. varen signar, respectivament, les actes 

administratives de cessió de terrenys inclosos en l’àmbit de nova unitat d’actuació PAU-19 Via Roviano 

destinats a sistemes, així com els terrenys afectats per la creació d’un sistema viari i de serveis tècnics 

en sòl no urbanitzable. En aquestes actes, l’Ajuntament es compromet a assumir les despeses 

d’inscripció.  

Aquestes actes administratives de cessió de terrenys per a sistemes foren ratificades per Acord del Ple de 

la Corporació en data 29 de novembre de 2014.  
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En data 8 d’octubre de 2014 i mitjançant Acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar definitivament 

el projecte d’urbanització del PAU-19.  

En data 16 de desembre de 2014 i per Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, es va 

aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del Sistema Viari i Serveis Tècnics en sòl no 

urbanitzable. Via Roviano (Altafulla), redactat pels enginyers Enrique Blasco Gómez i Jaime Polo Villafaina 

a l’octubre del 2014.  

Les obres d’urbanització han estat executades des de l’any 2014, i malgrat no consti acta de recepció, el 

fet és que les obres d’urbanització del PAU-19 estan executades, i que de les obres d’urbanització del 

sistema viari i serveis tècnics en sòl no urbanitzable, està urbanitzada la part de l’enllaç amb la carretera. 

En ambdós casos sembla ser que s’hauria produït la recepció tàcita de dites obres.  

 

Examinats els fets de la relació d’antecedents, es formulen, en síntesi, les següents conclusions, que 

passen a ser analitzades en base a les següents  
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

PRIMERA.- CONVENIS URBANÍSTICS DE PLANEJAMENT 

Els convenis signats per l’Ajuntament i descrits a la relació d’antecedents, són convenis de planejament 

urbanístic per quan en el moment en que es varen signar es preveia la inclusió d’uns terrenys en un futur 

planejament, en aquell moment la modificació puntual del POUM per a la creació del PAU-19 Via Roviano.  

La Jurisprudència ha definit molt bé l’abast d’aquest tipus de convenis, com per exemple, la Sentència del 

Tribunal Suprem, Sala 3ª, de 15 de març de 1997 (LA LEY 5043/1997), rec. 10532/91, que estableix:  

FJ 3º: "A diferencia de los Convenios de gestión urbanística, para la gestión o ejecución de un 

planeamiento ya aprobado, los Convenios de planeamiento, como el que se enjuicia, constituyen una 

manifestación de una actuación convencional frecuente en las Administraciones Públicas, que tiene por 

objeto la preparación de una modificación o revisión del planeamiento en vigor". 

També la Sentència del Tribunal Suprem, Sala 3ª, de 12 de desembre de 2011 (LA LEY 246254/2011), 

rec. 483/2008 , FJ 9º:  

FJ 9º: "...mediante los convenios de planeamiento, como el que se cita en este caso, lo que se pretende 

es que el futuro planeamiento incluya determinaciones sobre la clase del suelo, sobre su calificación, o 

sobre el aprovechamiento urbanístico pactadas en el convenio. Tienen por objeto, por tanto, la 

preparación de una modificación o revisión del planeamiento en vigor. 

A mes, i en relació a allò pactat en els convenis urbanístics, la legislació urbanística catalana imposa el 

límit de la legalitat, com no podia ser d’altra manera.  

Així, a l’art. 104.4 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 

(TRLU), s’estableix que “Els convenis urbanístics obliguen exclusivament les parts que els han signat i en 

cap cas condicionen les competències públiques en matèria de planejament urbanístic, les quals no poden 

ser objecte de transacció i no poden comportar per a les persones propietàries obligacions o càrregues 

addicionals o més costoses  que les establertes per la legislació aplicació”.  

En relació a aquesta limitació legal, per quan no es pot transaccionar amb les competències públiques, 

aquesta haurà de ser respectada en el present supòsit i pel que fa a les competències en matèria 

urbanística i de contractació administrativa.  

Respecte a les competències urbanístiques, i especialment en relació al pacte cinquè dels convenis, en 

què es condicionaven les cessions a favor de l’Ajuntament d’Altafulla a que es complissin tots els pactes 

del conveni, i respecte a les competències en matèria de contractació administrativa, per quan d’acord 

amb al pacte sisè dels convenis, es preveia que les obres d’urbanització i explotació del sistema viari en 

sòl no urbanitzable serien objecte d’un conveni de concessió d’obres i serveis d’un sistema d’aparcament 

d’ús públic a favor de l’entitat ALTAFULLA FOMENTO Y EXPLOTACIONES COMERCIALES, S.L.  
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SEGONA.- OBLIGACIÓ DE REALITZAR LES CESSIONS DE SISTEMES PREVISTES A LA 
MODIFICACIÓ PER A LA CREACIÓ DEL PAU-19 I DELS SISTEMES D’APARCAMENT I SERVEIS 
TÈCNICS EN SÒL NO URBANITZABLE.  

Tal i com s’ha exposat en la relació d’antecedents, el pacte cinquè dels convenis regula la formalització de 

les cessions que s’han de realitzar a favor de l’Ajuntament, i que són les previstes per la modificació del 

planejament objecte del mateix, si bé acaba dient que “en el benentès que la cessió queda condicionada 

a que es compleixin totes les previsions dels pactes del present conveni”.  

En relació a aquest darrer aspecte, i reiterant allò estipulat a l’art. 104.4 TRLU en relació a les limitacions 

dels convenis pel que fa a les competències públiques, cal dir que les cessions previstes per la modificació 

puntual del POUM són obligatòries des de la seva aprovació definitiva i publicació, sense que sobre les 

mateixes hi pugui pesar cap condicionant que no sigui el previst per la pròpia norma.  

Així es preveu a l’article 44 TRLU:  

Deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat 

1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat i els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen els deures 

comuns següents: 

a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic. 

b) Cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una manera obligatòria i gratuïta, tot el 

sòl reservat pel planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit 

d’actuació urbanística en què siguin compresos els terrenys, amb les especificitats següents: 

Primera. En sòl urbà, l’àmbit d’actuació és el del polígon d’actuació urbanística o el sector del pla de millora 

urbana, que poden ésser físicament discontinus. 

Segona. En sòl urbanitzable delimitat, l’àmbit d’actuació és el sector del pla parcial urbanístic corresponent, 

que també pot ésser físicament discontinu. 

c) Cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari 

per a l’execució dels sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit 

d’actuació urbanística en què els terrenys siguin compresos o en què estiguin adscrits per a l’obtenció del sòl. 

d) Costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, amb el sòl 

corresponent, totes les obres d’urbanització previstes en l’actuació, com també les infraestructures de 

connexió amb les xarxes generals de serveis i les d’ampliació i reforçament de les existents fora de l’actuació 

que aquesta demani per les dimensions i les característiques específiques, sens perjudici del dret de rebre el 

reintegrament de les despeses d’instal·lació de les xarxes de serveis amb càrrec a les empreses prestadores 

d’aquests serveis, en els termes que estableix la legislació aplicable. En aquestes infraestructures s’inclouen 

les de transport públic que siguin necessàries com a conseqüència de la mobilitat generada per l’actuació de 

què es tracti. La participació en els costos d’implantació d’aquestes infraestructures es determina d’acord amb 

la legislació sobre mobilitat. 

e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 

f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge protegit que 

eventualment els correspongui. 

g) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els supòsits en què 

s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposi justificadament el pla d’ordenació urbanística 

municipal o el programa d’actuació urbanística municipal, vinculant-la objectivament a la manca de 

consolidació del sòl o a la insuficiència de la urbanització. 

2. Els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació urbanística estan obligats a cedir 

gratuïtament a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, abans de l’edificació, únicament els terrenys, 

destinats a carrers o a qualsevol altre tipus de via del sistema de comunicació o a les ampliacions, que siguin 

necessaris perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar. 

 

Per tant, esdevenint obligatòria la cessió des del moment en que el planejament esdevé executiu, la seva 

formalització no pot quedar condicionada al compliment d’altres previsions que pretenguin les parts.  
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Per altra banda, les cessions han estat efectuades mitjançant la signatura i aprovació de les respectives 

actes a què s’ha fet esment a la relació d’antecedents.  

A partir d’aquí, i per tal de poder inscriure dites cessions a favor de l’Ajuntament, serà necessari tramitar 

la corresponent llicència de segregació i posterior inscripció davant del Registre de la Propietat.  

 
TERCERA.- CONCESSIÓ D’OBRA I SERVEIS PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA VIARI EN SÒL 
NO URBANITZABLE. ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA. INFORME QUE DETERMINA LA 
INVIABILITAT DE LA CONCESSIÓ.  

Un altre dels pactes previstos als convenis, és el regulat al pacte sisè, i fa referència a les obres 

d’urbanització, manteniment i explotació del sistema viari en sòl no urbanitzable, en tant que es preveu 

que es signarà un conveni de concessió d’execució, manteniment i explotació de sistema d’aparcament 

d’ús públic amb la mercantil ALTAFULLA FOMENTO Y EXPLOTACIONES COMERCIALES, S.L. o la persona 

física o jurídica que la substitueixi.  

Amb independència d’allò estipulat en aquell pacte, i en aplicació de l’art. 104.4 TRLU abans esmentat, 

respecte a l’adjudicació directa de la possible concessió d’obres i serveis per a l’aparcament públic, caldrà 

estar a allò que regula la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa al 

procediment d’adjudicació d’aquest tipus de concessions en règim de publicitat i lliure concurrència, i 

segons preveuen els arts. 1, 63, 132 i 135.  

Per tant i per tal d’evitar confusions a l’hora d’interpretar el redactat del conveni, i d’acord amb la 

legislació de contractes, aquesta concessió haurà de ser atorgada en règim de lliure concurrència.  

Amb aquest ànim i per tal d’iniciar el procediment per a la seva adjudicació, l’Ajuntament d’Altafulla ha 

efectuat les activitats preparatòries que preveu la llei de contractes del sector públic.  

Així, ens trobem que en el contracte de concessió d’obres caldrà realitzar, com a actuació preparatòria, 

un estudi de viabilitat que haurà de contenir, com a mínim, allò establert a l’art. 247.2 TRLCSP:  

a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características esenciales. 

b) Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del contrato de 

concesión de obras frente a otros tipos contractuales, con indicación de los niveles de calidad que resulta 

necesario cumplir, la estructura administrativa necesaria para verificar la prestación, así como las variables en 

relación con el impacto de la concesión en la estabilidad presupuestaria. 

c) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de las obras en su área de influencia y 

sobre la rentabilidad de la concesión. 

d) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial, territorial o 

urbanístico. 

e) Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En los 

restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y 

protectoras necesarias. 

f) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara de 

infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado. 

g) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras. 

h) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la construcción de las 

obras con la justificación, asimismo, de la procedencia de esta. 

i) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos 

en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

j) El valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario, a efectos de la evaluación 

del riesgo operacional, así como los criterios que sean precisos para valorar la tasa de descuento. 

k) Existencia de una posible ayuda de Estado y compatibilidad de la misma con el Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea, en los casos en que para la viabilidad de la concesión se contemplen ayudas a la 

construcción o explotación de la misma. 
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Amb l’objectiu de complir amb les previsions legals, s’ha encarregat i emès informe de viabilitat 

econòmica, de data 3 de desembre de 2021, redactat per part de l’Arquitecte Oriol Llauradó March, en 

col·laboració amb Javier Estébanez López, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses.  

Aquest estudi realitza una proposta funcional als efectes del càlcul de l’estudi de viabilitat econòmica, 

partint de la base del nombre de places que resultin d’una proposta funcional que asseguri el 

funcionament òptim de l’aparcament, sense dependre de cap altre aparcament de titularitat privada i a la 

vegada mantingui, invariable o pràcticament invariable la proposta inicial, atès que el conveni es basava 

en una proposta i compromisos determinats.  

A partir d’aquí l’estudi fa un estudi del cost de la inversió de l’obra i una previsió sobre la demanda d’ús i 

incidència econòmica i social de les obres en la seva àrea d’influència sobre la rendibilitat de la concessió, 

així com l’avaluació del risc operacional, i acaba concloent que la concessió analitzada no és viable:  

La opinió de qui signa el present informe és que no procedeix una anàlisi de sensibilitat, atès que la concessió 

NO es viable econòmicament, en cap cas. L’estimació d’ingressos de l’explotació comercial de l’aparcament, 

feta sota criteris optimistes, esdevenen insuficients per garantir la viabilitat del projecte, sense la dependència 

del cànon concessional negatiu de l’Ajuntament. 

En els apartats precedents (punt 3.1 Previsions sobre demanda d’ús) s’establia que el número de vehicles 

dins la zona d’influència de l’aparcament és de 348 turismes. Segons dades facilitades pels serveis tècnics de 

l’Ajuntament, el número de guals / aparcaments privats a la zona d’influència és de 70 guals. 

L’aparcament gratuït als carrers de la zona residencial immediata (250 metres, 4 minuts) és de 185 places. El 

dèficit d’aparcament de 93 places (+348-70-185) es pot cobrir, i de fet es cobreix, amb les 548 places 

gratuïtes restants de la zona d’influència establerta de 500 metres (8 minuts caminant). Per tant, no existeix 

demanda residencial d’aparcament de pagament. 

La possibilitat d’existència d’una demanda de places d’aparcament d’usuaris comercials és també molt 

improbable, atès les gairebé 300 places del polígon comercial. Les puntes de demanda i màxima afluència de 

compradors als establiments comercials són en divendres tarda, dissabtes i diumenges/festius al matí. S’ha 

comprovat que la ocupació màxima d’aquestes places és del 30% en determinats moments de “punta” de 

demanda, el que representa un superàvit de places d’aparcament de gairebé 200 places, gratuïtes i a peu 

d’establiment.  

Es descarta l’existència d’una demanda de places d’aparcament tipus “Park & Ride” de pagament amb tarifa 

reduïda, doncs les observacions sobre el terreny demostren una molt baixa utilització del transport públic per 

carretera de potencials usuaris (conductors), un cost excessiu del bitllet de transport i l’existència 

d’aparcaments a preus similars en les destinacions (per ex. Tarragona). 

Segons el què estableix la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de 

Catalunya en la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2021, de 

26 de gener de 2021, al punt 9, explicita que per a l’exercici de noves competències distintes de les pròpies i 

de les atribuïdes per delegació, cal sol·licitar l’informe sobre la inexistència de duplicitats i l’informe de 

sostenibilitat financera en els termes previstos al Decret 208/2015, de 22 de setembre. 

Com a conclusió, en base a l’anàlisi realitzat i de totes les hipòtesi contemplades en aquest estudi, la 

concessió analitzada NO es considera viable, atès que hi ha un traspàs, envers l’Ajuntament, del risc i 

ventura que ha d’assumir l’empresari que realitzi les inversions i l’explotació comercial dels equipaments 

objecte de concessió. 

Donada la inviabilitat econòmica de la concessió, aquesta no pot ser acordada, per quan incompliria allò 

establert per la pròpia legislació contractual, 247.2 TRLCSP però també urbanística, en relació a l’article 

104.4 TRLU, per quan no poden comportar per a les persones propietàries obligacions o càrregues 

addicionals o més costoses que les establertes per la legislació aplicació.  

No obstant l’anterior, el pacte sisè del conveni es considera realitzat, si bé per raons econòmiques i per 

imperatiu legal no es pot prosseguir amb la seva execució.  

 
QUARTA.- LIQUIDACIÓ DELS CONVENIS.  

Vistes les anteriors consideracions, i atès que la modificació del POUM ha esdevingut executiva i les obres 

d’urbanització han estat realitzades i executades, es conclou que s’ha donat compliment als pactes dels 

convenis urbanístics del present supòsit.  
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Per la qual cosa procedeix acordar la seva liquidació, en virtut de l’article 52.1 de la Llei 40/2015 del 

Sector Públic:  

1. El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos con el objeto de 

determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 

 
És per tot això que es PROPOSA al Ple de l’Ajuntament d’Altafulla ACORDAR:  

PRIMER.- Aprovar la liquidació dels convenis de planejament signats per l’Ajuntament d’Altafulla amb les 

mercantils ALTAFULLA FOMENTO Y EXPLOTACIONES COMERCIALES, S.L. i  RUBENS, S.L., per a promoure 

la modificació del POUM amb la creació del nou PAU 19 “Via Roviano” i creació d’un sistema viari i de 

serveis tècnics en sòl no urbanitzable.  

SEGON.- Aprovar la segregació dels terrenys corresponents als terrenys de cessió tal i com queden 

descrits a les actes de cessió i, un cop el present acord esdevingui ferm en via administrativa, ordenar la 

seva inscripció al Registre de la Propietat de Torredembarra a favor de l’Ajuntament d’Altafulla.  

TERCER.- Notificar el present acord a ALTAFULLA FOMENTO Y EXPLOTACIONES COMERCIALES, S.L. i 

RUBENS, S.L.» 

 

 

 

 

Els membres presents del Ple aproven per unanimitat la prosposta presentada. 

 

 Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia.   

http://videoacta.altafulla.cat/?meeting=video_202201312000000000_FH.mov&topic=6
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7. Proposta aprovació suspensió potestativa de tramitacions i llicències 

urbanístiques barri Els Munts (Exp. 2022/108)  

«Expedient:  2022/108. Suspensió potestativa de tramitacions i llicències urbanístiques en un àmbit del barri de "Els  

Munts". 
Assumpte:  Informe-Proposta secretaria. 

 
INFORME-PROPOSTA 

 
Assumpte: acord de suspensió potestativa de tramitacions i llicències a l’àmbit dels Munts del POUM 
 

I.-ANTECEDENTS 
 

En data 21.01.2022, l’Arquitecte municipal signa la Memòria per la suspensió potestativa de tramitacions 

i llicències a l’àmbit dels Munts d’Altafulla, amb l’objecte d’avaluar la necessitat i oportunitat d’una 

modificació puntual del planejament per revisar l’ordenació urbanística d’aquest àmbit situat al sud-est 

del casc urbà d’Altafulla, que faria indicada aquesta suspensió. 

La justificació tècnica es basa en el diagnòstic de l’estat de desenvolupament de la part nord i de 

l’emplaçament de la part sud confrontant amb un espai protegit i amb el front marítim, així com la 

potestat de la suspensió per venciment del termini de revisió del Pla vigent. 

D’acord amb la justificació tècnica que consta a la citada Memòria, la situació rústica en què es troba la 

part del nord de l’àmbit fa necessari un procés de transformació que permeti executar la urbanització 

pendent i garanteixi les cessions dels sistemes corresponents d’equipament comunitari i d’espais lliures. 

El context actual d’emergència climàtica i protecció del paisatge, i més en particular les directrius 

d’actuació en l’àmbit costaner, que han motivat, entre altres projectes, la redacció en curs del Pla 

director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar, justifiquen una 

revisió del planejament de tots els terrenys de primera línia de mar. Aquest criteri ve reforçat per les 

darreres reunions amb la delegació territorial d’Urbanisme i amb l’equip tècnic redactor del PDU. 

Al marge d’aquestes consideracions, les densitats i les tipologies edificatòries es poden ajustar per 

satisfer les necessitats actuals d’habitatge i els models de creixement sostenible, especialment en aquest 

moment, per la forta demanda d’habitatge assequible. 

Pel que fa a la temporalitat de les actuacions, malgrat que la vigència del POUM és indefinida (art. 4 de la 

normativa), el propi Pla planteja un termini de 12 anys per fer-ne la revisió. 

Per altra banda, malgrat que els terrenys sobre els que es planteja la revisió estan classificats com 

urbans, en la part del nord hi ha pendent d’executar una part de la urbanització i també estan pendents 

d’obtenir els terrenys destinats a sistemes. Per aquest motiu, s’han de considerar sòl urbà no consolidat. 

En la data d’aquesta memòria no consta iniciat cap procediment de tramitació d’instruments urbanístics 

que afecti l’àmbit, ni consta la presentació de cap sol·licitud de llicència referida als sòls objecte d’anàlisi. 

 

En conseqüència, es conclou que és necessari una revisió en l’ordenació dels terrenys inclosos en l’àmbit 

discontinu grafiat en el plànol annex, amb la finalitat d’aprofundir en l’anàlisi de les tipologies 

edificatòries i proposar les correccions necessàries pel que fa a l’ordenació del front litoral. 

 

Com a mesura per garantir aquest objectiu, es proposa l’adopció d’un acord de suspensió potestativa de 

qualsevol tipus de tramitacions i llicències (d’acord amb el previst a l’art. 73.1 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme), en l’àmbit dels Munts del 

POUM, adjunta com annex un plànol de delimitació dels àmbits que haurien de quedar afectats per la 

suspensió. 
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II.-FONAMENTS DE DRET  
 

1.- L’art. 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer), estableix com a actes 

preparatoris, que els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic 

podran acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, la suspensió de la tramitació de 

plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com la suspensió de 

l’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o 

ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 

legislació sectorial.  

 

2.- L’acord de suspensió de llicències s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, i ha d’explicitar 

l’abast de les tramitacions i de les llicències (així com comunicacions prèvies i declaracions responsables, 

en funció de quin sigui el títol administratiu habilitant que correspongui de conformitat amb la legislació 

aplicable) que se suspenen i l’àmbit o àmbits afectats, incorporant un plànol que l’identifiqui gràficament, 

que es grafiarà a l’escala adequada i amb detall i claredat suficients (art. 73.3 TRLUC i art. 102 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme). 

 

El plànol ha de restar a disposició del públic a les oficines municipals al llarg del termini de suspensió (art. 

102.3 Decret 305/2006). En aquest supòsit, els efectes d’aquesta suspensió per a àmbits determinats no 

pot durar més d’un any. No obstant això, la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el 

supòsit d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de 

suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no 

hauran transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 TRLUC). 

 

3.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció del present acord de suspensió és el Ple de l’Ajuntament, 

atès que la proposta serà per la modificació puntual del POUM i que la competència per aprovar 

inicialment la modificació li correspon a aquest òrgan, d’acord amb el previst a l’art. 73.1 del TRLUC, a 

l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, i a l’art. 52.2.c) 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. 

 

4.- D’acord amb l’art. 47.2.ll de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, es requereix el vot favorable de 

la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 

 

5.- D’acord amb l’art. 104 del TRLUC, l’acord de suspensió ha de ser notificat als interessats només en 

cas que existeixin procediments iniciats de tramitació d’instruments urbanístics o d’atorgament de 

llicències. 
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III.-CONCLUSIONS 

 

Vist el contingut de la Memòria, es considera que la finalitat exposada en la mateixa  justifica 

suficientment d’adopció de la mesura que proposa (l’acord de suspensió potestativa de tramitacions i 

llicències). 

 

Per la mateixa raó, també es considera adient l’abast material de la suspensió (tramitacions de qualsevol 

tipus d’instruments de planejament derivat i de instruments de gestió i/o execució urbanística dels 

Sectors afectats, així com de tot tipus de llicències i comunicacions urbanístiques i de qualsevulla altre 

tipus d’autoritzacions connexes), així com l’abast territorial de la suspensió (l’àmbit dels Munts del 

POUM). 

 

D’altra banda, la documentació informada compleix amb els requeriments exigits per la normativa, 

incorporant un plànol de delimitació de l’àmbit de la suspensió.  

 
Atès l’exposat, s’informa favorablement l’adopció dels següents ACORDS: 
 

PRIMER. Suspendre, de conformitat amb el que estableix l’art. 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 102 del Decret 305/2006, de 18 

de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la tramitació de plans urbanístics derivats 

concrets i de projectes de gestió urbanística i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 

d’obres, d’edificació, reforma, rehabilitació i enderrocament de construccions, i de comunicats i 

qualsevulla altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits 

assenyalats en el plànol adjunt.  

 

SEGON. Acordar, a l’empara de l’art. 74.1 del TRLUC, i 103 del Reglament que el desenvolupa, que el 

termini d’aquesta suspensió serà, com a màxim, d’un any, i començarà a comptar des de l’endemà de la 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.  

 

Durant tot el termini de suspensió, el plànol on es delimiten i grafien els àmbits de suspensió  restarà a 

disposició del públic, per a la seva consulta i informació, al Servei d’Arquitectura i Urbanisme de 

l’Ajuntament d’Altafulla, Pl. del Pou, 1, 43893 Altafulla, en horari d’atenció al públic, de 9 hores a 14 

hores, de dilluns a divendres laborables, així com al tauler d’edictes electrònic de l’ajuntament d’Altafulla. 

 

TERCER. Encarregar a la Regidoria en matèria d’Urbanisme que, en el termini d’un any, elabori el 

document de modificació del POUM dels àmbits afectats. 

 

QUART. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a dos diaris de premsa 

periòdica, i al tauler d’edictes electrònic de l’ajuntament d’Altafulla, fent esment que contra l’acord de 

suspensió, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini 

d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província 

de Tarragona, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de l’esmentada 

publicació al BOPT. I que contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, es pot interposar recurs 

contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de sis mesos 

a comptar des del dia en que s’hagi produït l’acte presumpte. 

 

 
  



 
 

  Pàg. 27/33 

 

ANNEX PLÀNOL AMBIT SUSPENSIÓ 
 

» 
 

Els membres presents del Ple aproven per majoria absoluta la proposta presentada, amb el 

següents vots: 

A favor (9) En contra (2) Abstencions (1) 

Sr. Jordi Molinera (L’EINA-AM-ERC) 

Sra. Alba Muntadas (L’EINA-AM-ERC) 

Sr. Dani Franquès (L’EINA-AM-ERC) 

Sra. Gemma Maymó (L’EINA-AM-ERC) 

Sr. Àlex Cañas (L’EINA-AM-ERC) 

Sra. Marisa Méndez-Vigo (AA-ECG) 

Sra. Montse Castellarnau (AA-ECG)  

Sr. Jaume Sánchez  (AA-ECG) 

Sr. Francesc Farré (AA-ECG) 

Sra. Natàlia Sanz (Ara Altafulla) 

Sr. Xavier Rofas (no adscrit) 

Sr. Hèctor López (Junts x Altafulla) 

 

 

 

 

 Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia. 

  

http://videoacta.altafulla.cat/?meeting=video_202201312000000000_FH.mov&topic=7
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8. Moció AA-ECG i regidor no adscrit per la reprovació de l’alcalde d’Altafulla Jordi 

Molinera (ENTRA-2022-499). 

 “MOCIÓ PER LA REPROVACIÓ DE L’ALCALDE D’ALTAFULLA JORDI MOLINERA 

L’alcalde d’Altafulla s’ha negat a convocar un ple extraordinari per debatre i aprovar una resolució a favor 
de l’Esplai de la Gent Gran tal com demanava la majoria absoluta de regidors del plenari municipal. Ha 
precisat un informe jurídic que ha confirmat que la convocatòria era correcta i complia tots els requisits 
legals per poder-se convocar. Jordi Molinera ha tornat a menysprear l’oposició i també a la Gent Gran i 
s’ha negat a convocar el ple deixant que es convoqui automàticament per llei, demorant expressament el 
debat d’aquest ple, que es convoca per la seva manca de diàleg amb la Gent Gran i l’incompliment en els 
usos de l’Esplai d’Avis.  

Aquesta es la darrera gota que fa vessar un got de mala educació, pràcticament des de l’inici del mandat 
de Molinera, que s’ha quedat en minoria menyspreant els seus socis de govern, sense reconèixer cap 
responsabilitat i sense parlar amb la resta de grups de l’oposició (tal com va anunciar a la ràdio) per 
veure com quedava el govern d’Altafulla en la resta del mandat.  

En el darrer ple ordinari, la representant del grup municipal ARA Altafulla va haver d’aixecar-se i marxar 
del ple després que l’alcalde Molinera (que presideix la sessió)  no li fes cap cas quan ella intervenia, 

estant més pendent del mòbil, connectat a les xarxes socials que respon durant el plenari, i parlant i rient 
amb altres regidors del govern, enlloc d’escoltar amb respecte a un dels 13 representants escollits per la 
ciutadania en les darreres eleccions. L’alcalde no va fer cap menció ni disculpa a la marxa de la regidora i 
quan una altra regidora del grup d’Alternativa Altafulla li va recriminar als pocs minuts que el que havia 
fet era molt lleig i era un acte de violència institucional, Molinera lluny de disculpar-se va mencionar que 
la regidora estava fent un mal ús de l’acusació de masclisme.  

En plenaris anteriors ja havíem assistit a altres mostres de menyspreu, com les afirmacions que com que 

no estava obligat a complir les mocions que aprovava el ple, no les pensava complir si no hi estava 
d’acord. Tampoc ha expressat cap tipus de disculpa quan una sentencia judicial va obligar a repetir el 
primer ple després de la constitució del nou ajuntament, enlloc de reconèixer que l'oposició tenia raó 
quan va impugnar el ple, la va culpabilitzar de voler obstruir el consistori. I en aquesta repetició només 
va portar al ple l’aprovació dels salaris però no l’altre punt d’aquell ple com era el vot telemàtic. També 
una resolució del Síndic de Greuges va corroborar que les taxes aplicades a no empadronats per entrar a 
la piscina i al gimnàs municipal eren discriminatòries com assegurava l’oposició, tampoc es va disculpar 

ni va portar les corresponents modificacions en les ordenances fiscals havent de fer una esmena 
l’oposició per recollir el que havia considerat el Síndic. 

Molinera també ha estat un dels pocs alcaldes, de tot Catalunya, que una vegada va donar positiu per la 
COVID, no ho va voler fer públic, incomplint una obligació ètica per responsabilitat i exemple per ser la 
principal autoritat municipal i amb els màxims contactes socials com alcalde. Malgrat amagar-ho, havia 
transcendit a  una bona part del poble però va denunciar a dos membres de l’oposició en les xarxes 

socials i a l’Agència de Protecció de Dades, argumentant que havien vulnerat la seva confidencialitat i 
filtrant-ho als mitjans de comunicació. L’Agència va arxivar el cas, estava clar que no s’havia filtrat rés, ni 
revelat dades confidencials de la seva salut. Molinera tampoc va demanar cap tipus de disculpa i va 
seguir acusant als membres de l’oposició de tots els mals quan asseguraven que el principal càrrec públic 
municipal havia donat positiu i es preguntaven per quin motiu ho havia volgut amagar. 

Un alcalde que s’ha inventat un càrrec fictici que no està regulat però insisteix i potencia que es difongui 
pels canals oficials de l’ajuntament i mitjans de comunicació, malgrat un informe jurídic de la pròpia 

corporació municipal i de diverses mocions i requeriments de l’oposició. Un alcalde que presideix un 
govern que per primera vegada en aquest segle XXI comença un any sense haver tramitat ni aprovat els 
pressupostos municipals. Un Molinera que, com alcalde, en les seves intervencions fora de to s’oblida que 

representa al conjunt del ple i no només una part.  

Per totes aquestes qüestions la majoria del ple municipal d’Altafulla considera que la ciutadania d’Altafulla 
no es mereix tenir un alcalde que no sap demanar disculpes, no rectifica, és maleducat, menysprea a qui 
no estigui d'acord amb ell i no respon a la figura institucional que hauria de tenir com a principal 

representant del municipi. Es per això que el PLE de l'ajuntament d’Altafulla acorda: 

Reprovar l’alcalde Jordi Molinera i li demana la seva dimissió. 
 
Altafulla, a 31 de gener de 2022 
 
AA-ECG   i regidor no adscrit (X.R.G.)” 
 



 
 

  Pàg. 29/33 

 

Els membres presents del Ple van aprovar per majoria absoluta la moció presentada pel grup 

municipal AA-ECG i el  regidor no adscrit (Sr. Xavier Rofas), amb el següents vots: 

A favor (7) En contra (5) Abstencions (0) 

Sra. Montse Castellarnau (AA-ECG)  

Sr. Francesc Farré (AA-ECG) 

Sra. Marisa Méndez-Vigo (AA-ECG) 

Sr. Jaume Sánchez  (AA-ECG) 

Sra. Natàlia Sanz (Ara Altafulla) 

Sr. Hèctor López (Junts x Altafulla) 

Sr. Xavier Rofas (no adscrit) 

Sr. Jordi Molinera (L’EINA-AM-ERC) 

Sra. Alba Muntadas (L’EINA-AM-ERC) 

Sr. Dani Franquès (L’EINA-AM-ERC) 

Sra. Gemma Maymó (L’EINA-AM-ERC) 

Sr. Àlex Cañas (L’EINA-AM-ERC) 

 

 

 

 

 Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia. 

 

  

http://videoacta.altafulla.cat/?meeting=video_202201312000000000_FH.mov&topic=8
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9. Moció Junts per Altafulla per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i 

Cambrils del 17 d’agost (ENTRA-2022-579). 

«MOCIÓ PER ACLARIR LA VERITAT SOBRE ELS ATEMPTATS DE BARCELONA I CAMBRILS DEL 17 D'AGOST 

Davant la gravetat de les acusacions fetes en seu judicial per l'excomissari José Manuel Villarejo i ateses 
les evidents relacions existents entre l'lmam de Ripoll i els Serveis Secrets Espanyols, que fins avui no 
han estat objecte d'investigació judicial ni parlamentària. 

El ple de la Corporació propasa l'adopció deis següents: 

ACORDS 

PRIMER. Sol·licitar al Congrés deis Diputats la creació d'una  Comissió  d'lnvestigació que tingui com a 
finalitat investigar les relacions entre l'lmam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i els serveis secrets espanyols i 

les possibles responsabilitats d'aquests i altres estaments estatals en la comissió deis atemptats. 

SEGON:  Sol-licitar a la Fiscalia General de l’'Estat que investigui les declaracions efectuades per 

l'excomissari José Manuel Villarejo i impulsi la corresponent investigació judicial dels fets que van 
desencadenar els atemptats ocorreguts a Catalunya l'agost de 2017. 

TERCER: Sol·licitar al Gobierno de España que procedeixi a desclassificar com a matèria reservada a 
l'empara de la Llei sobre Secrets Oficials els documents incautats a l'excomissari Villarejo que tinguin 
relació amb els atemptats ocorreguts a Catalunya l'agost de 2017. 

QUART: Instar al Govern de la Generalitat a emprendre les accions necesàaries per a aclarir la 
veritat sobre l'eventual responsabilitat del CNI i altres estaments estatals en l'atemptat del 17 
d'agost, arribant a quantes instàncies siguin a l'efecte necessàries. 

CINQUE: Reconéixer la tasca que van tenir aquell dia Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i altres 
agents del sistema d'emergències, per la seva ràpida intervenció. 

SISE: Tenir sempre present la memòria de les victimes del 17 d'agost i vetllar perquè el govern rescabali 
els familiars i es preservi la seva memòria i dignitat. 

Héctor López Bofill 
Portaveu de Junts per Altafulla» 

 

Els membres presents del Ple van aprovar per majoria absoluta la moció presentada pel grup 

municipal Junts per Altafulla, amb el següents vots: 

A favor (11) En contra (0) Abstencions (1) 

Sr. Jordi Molinera (L’EINA-AM-ERC) 

Sra. Alba Muntadas (L’EINA-AM-ERC) 

Sr. Dani Franquès (L’EINA-AM-ERC) 

Sra. Gemma Maymó (L’EINA-AM-ERC) 

Sr. Àlex Cañas (L’EINA-AM-ERC) 

Sra. Marisa Méndez-Vigo (AA-ECG) 

Sra. Montse Castellarnau (AA-ECG)  

Sr. Jaume Sánchez  (AA-ECG) 

Sr. Francesc Farré (AA-ECG) 

Sr. Hèctor López (Junts x Altafulla) 

Sr. Xavier Rofas (no adscrit) 

 

 

Sra. Natàlia Sanz (Ara Altafulla) 

 

 

 

 Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia. 

http://videoacta.altafulla.cat/?meeting=video_202201312000000000_FH.mov&topic=9
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10. Moció Junts per Altafulla en defensa del cànon sobre la disposició de residus a 

Catalunya (ENTRA-2022-579).. 

«MOCIÓ DE JUNTS PER ALTAFULLA EN DEFENSA DEL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A CATALUNVA 

El context d’emergència climàtica, de les directives europees i de la convicció, compromís i apostes 

polítiques obliguen a legislar per a portar a terme una bona gestió dels residus a Catalunya i a tot 

l'Estat Espanyol. Per això, s’està vivint el procés d'elaboració de la "Ley de residus y suelos 

contaminados". 

A Catalunya, fa dues dècades que es va instaurar una fiscalitat ambiental que posa un cànon sobre la 

disposició de residus a Catalunya. Un cànon en l'àmbit dels residus municipals, un en l'àmbit dels residus 

de la construcció, i un en l'àmbit de residus industrials. 

El cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una recaptació total de 647 milions 

d'euros, tot i que en tot el període de vigència entre el 2004 i el 2021 ha anat modificant a l'alça 

l'import del tipus impositiu. 

El darrer exercici tancat, el 2020, ha suposat un ingrés de 82 milions d'euros, i s'estima que el 

2021 s' arribarà a una recaptació superior als 90 milions d'euros. 

Pel que fa al cànon de residus industrials s'han recaptat, durant el període de vigència, un total de 

36.002.887 euros. 

I finalment, amb relació al cànon de residus de la construcció s'han recaptat un total de 33.879.913,12 

euros. 

Com sabeu, es tracta d'un cànon que té retorn directe a qui el paga. 

El cànon sobre la disposició de residus municipals s'ha retornat al ens locals segons la següent 

distribució: 

 170 milions d'euros han estat destinats al finançament d'infraestructures de gestió de residus 

municipals, que han  contribuït  al  desenvolupament  de  la  capacitat  actual  de tractament i 

valorització sobretot de les fraccions resta i FORM . 

 Tota la resta, ésa dir més de 450 milions d'euros han anat destinats a equilibrar els costos 

de la gest ió deis residus municipals d'acord amb la jerarquia de gesti ó, afavorint que la 

recollida selectiva deis residus municipals ti!1gui un cost de gestió inferior al tractament de 

la fracció resta, i que aquesta sigui inferior al cost d' eliminació de la mateixa fracció rest a. 

En aquest sentit, s'han retornat directament als ens locals que realitzen la recollida selectiva 

de la fracció orgànica més de 280 milions d'euros, que han permès afavorir la valorització 

material fins arribar l'any 2020 a recollir i valoritzar més de 400.000 tones de residus 

orgànics. Poc més de 38 milions d'euros han estat utilitzats per al finançament de la gestió 

de més de 3000 t/a de residus municipals perillo sos. 50 milions d'euros han estat destinats 

a afavorir el tractament prèvia l'eliminació deis residus municipals. Cal destacar també més de 9 

milions d'euros destinats a finan1;ar les operacions de caracterització de residus orgànics i 

compost. 

No es pot entendre l’èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense aquest instrument, que no 

té només caràcter recaptatori, sinó que amb el retorn finalista deis diners recaptats, i solament en 

aquest doble sentit, ha aconseguit fins avui, amb una taxa relativament modesta, multiplicar el seu 

efecte incentivador pera complir amb la jerarquia de gestió de residus que impulsa la directiva i la 

normativa estatal de residus. 

La recaptació del cànon de residus industrials i del cànon de residus de la construcció ha estat retornada, 

en la seva totalitat, als sectors en forma de subvencions i actuacions específiques de manera que s'ha a 

favorit la prevenció de la generació i la valorització de residus, així com també l' impuls de l'activitat 

econòmica . 
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Es considera, dones, que l’èxit dels canons a Catalunya es deu a dos fets importants: 

 El fet impositiu gravat, l'activitat d'eliminació . Els canons creats perla llei catalana es consideren 

la via pera la consecució  deis objectius  de la normativa  de residus, tot  incentivant un 

comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsant mesures  de minimització i de 

valorització material deis residus. 

 El retorn deis fons recaptats que ha donat impulsa la jerarquia de gestió de residus i el 

finançament de les infraestructures de gestió de residus.  Els recursos  obtinguts  de la recaptació 

deis canons s'integren en el Fans de gestió de residus, que mitjan<;ant les corresponents juntes 

de govern porten a terme les funcions  de planificació,  decisió  i gestió  de la destinació 

d'aquests recursos, en el marc de la planificació de gestió de residus de Catalunya. 

Tal i com esta plantejada la "Ley de residus y suelos contaminados", considerem que té els següents 

efectes sobre el cànon a Catalunya: 

L'impost estatal proposat no té actualment la mateixa concepció que el català, en primer lloc perno tenir 

un caràcter finalista, i en segon lloc perquè, en el cas de Catalunya, suposa retrocedir un camí que ja 

recorregut. Aquest fet pot tenir  uns efectes  desincentivadors per al món local, de manera que s'aturi la 

progressió  de creixement  per assolir els objectius de la Unió Europea en matèria de reciclatge i estalvi 

del dipòsit de resi dus. El mateix efecte pot tenir a la indústria i a la construcció. 

Estem avui a Catalunya, gracies fonamentalment al cànon en uns nivells de recollida selectiva del 46%, 

quan l'any 2004, any d'inici de l'aplicació del cànon estàvem en un 30%. Es més, la progressió del cànon 

en els propers anys (esta aprovat un cànon de 71,3€/ t l'any 2024) incentiva que els municipis i tot  el 

sector productiu s'esforcin de forma explícita cap a la millora deis seus sistemes de recollida i de 

gestió de residus pera assolir, l'any 2035 un reciclatge del 65% deis residus municipals que es 

produeixin i que no vagi a disposició més del 10%. 

Cal tenir en compte a més, que l'actual planificació de Catalunya té en consideració la previsió 

d'ingressos del cànon de la disposició de residus per poder executar les diferents actuacions 

programades. Per tant, la modificació de l'actual cànon produiria importants afectacions a la capacitat de 

polítiques de gestió de residus a Catalunya. 

No ens oposem en cap casa la creació d'un imposta l'Estat Espanyol degut a les necessitats que 

existeixen, però sí que deixi fora a les comunitats que ja tenim una eina fiscal per aquest concepte. 

Els/ les sotasignats demanem que "Ley de residus y suelos contaminados" blindi el cànon català tal i 

com es coneix fins ara, un model de fiscalitat ambiental pioner, òptim ¡ positiu, nascut de gran 

consens polític i social a Catalunya. Un gran consens que segueix mantenint-se. 

 

Signants: 

Héctor López Bofill 

Portaveu de Junts per Altafulla» 

 

 

Els membres presents del Ple van aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup 

municipal Junts per Altafulla. 

 

 

 Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia. 

 

 

 

  

http://videoacta.altafulla.cat/?meeting=video_202201312000000000_FH.mov&topic=10
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11. Informes de Presidència. 

 

Els Informes de Presidència s’inicien en aquest instant de la vídeo-acta. 

 

 

 

12. Precs i preguntes. 

 

Els Precs i preguntes s’inicien en aquest instant de la vídeo-acta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I no havent-hi més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió quan són les 00:00 

hores del vespre. En dono fe. 

 

 

Altafulla, a la data de la signatura electrònica. 

 

La secretària Vist i plau 

 L’alcalde 

http://videoacta.altafulla.cat/?meeting=video_202201312000000000_FH.mov&topic=11
http://videoacta.altafulla.cat/?meeting=video_202201312000000000_FH.mov&topic=12


CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses

compromeses
Obligacions

reconegudes
netes

Pagaments Obligacions
pendents de

pagament
Romanents de

crèdit

1 DESPESES DE PERSONAL. 3.992.212,70 0,00 3.992.212,70 3.857.809,45 3.857.802,45 3.852.693,79 5.108,66 134.410,25
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 3.508.991,16 -154.690,46 3.354.300,70 2.804.698,94 2.686.233,64 1.954.851,84 731.381,80 668.067,06
3 DESPESES FINANCERES. 8.001,00 0,00 8.001,00 103,24 103,24 103,24 0,00 7.897,76
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 298.900,00 349.710,82 648.610,82 541.677,14 541.677,14 475.191,70 66.485,44 106.933,68
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 75.395,39 0,00 75.395,39 0,00 0,00 0,00 0,00 75.395,39
6 INVERSIONS REALS. 163.945,20 649.955,57 813.900,77 652.758,98 639.861,70 413.150,33 226.711,37 174.039,07

8.047.445,45TOTAL 844.975,93 8.892.421,38 7.857.047,75 7.725.678,17 6.695.990,90 1.029.687,27 1.166.743,21

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)

AJUNTAMENT D'ALTAFULLA                            
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Data: 11/02/2022
Pàgina: 1

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT
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CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
Org. Prog. Econ. Sp. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses

compromeses
Obligacions

reconegudes
netes

Pagaments Obligacions
pendents de

pagament
Romanents de

crèdit

2 132 204 01 Lloguer financer vehicles policia local 26.687,16 0,00 26.687,16 26.687,16 26.687,16 24.463,23 2.223,93 0,00
2 132 21200 01 Edificis i altres construccions. 2.000,00 0,00 2.000,00 193,60 193,60 193,60 0,00 1.806,40
2 132 21300 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 2.000,00 0,00 2.000,00 1.725,34 1.671,97 1.671,97 0,00 328,03
2 132 214 01 Manteniment vehicles policia local 3.000,00 0,00 3.000,00 2.450,25 2.450,25 1.361,32 1.088,93 549,75
2 132 216 01 Manteniment equip informàtic policia local 4.000,00 0,00 4.000,00 2.944,04 2.944,04 2.676,40 267,64 1.055,96
2 132 22100 01 Energia elèctrica. 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 5.371,20 5.371,20 0,00 628,80
2 132 22103 01 Combustibles i carburants policia local 10.000,00 0,00 10.000,00 6.953,09 6.953,09 6.430,95 522,14 3.046,91
2 132 22104 01 Vestuari policia local 9.000,00 0,00 9.000,00 10.835,63 10.835,63 5.957,54 4.878,09 -1.835,63
2 132 22200 01 Comunicacions telefòniques 4.000,00 0,00 4.000,00 2.665,20 2.665,20 2.350,41 314,79 1.334,80
2 132 22203 01 Comunicacions informàtiques 2.500,00 0,00 2.500,00 2.179,82 2.179,82 1.805,98 373,84 320,18
2 132 22608 01 Despeses diverses. Altres 8.000,00 0,00 8.000,00 12.906,55 12.498,74 11.869,46 629,28 -4.498,74
2 132 60900 01 Reforma local policia local 0,00 40.000,00 40.000,00 39.124,77 39.124,77 0,00 39.124,77 875,23
2 132 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 2.000,00 0,00 2.000,00 3.017,32 3.017,32 3.017,32 0,00 -1.017,32
2 132 62600 01 Equips per a processos d’informació. 2.000,00 0,00 2.000,00 263,54 263,54 263,54 0,00 1.736,46
2 132 Seguretat i ordre públic. 81.187,16 40.000,00 121.187,16 117.946,31 116.856,33 67.432,92 49.423,41 4.330,83

2 135 21200 01 Edificis i altres construccions. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2 135 22200 01 Serveis de telecomunicacions. 700,00 0,00 700,00 580,98 580,98 532,58 48,40 119,02
2 135 22608 01 Despeses diverses. Altres 500,00 0,00 500,00 169,04 169,04 48,04 121,00 330,96
2 135 48900 01 Subvenció Grup de Protecció Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2 135 Protecció civil. 3.700,00 0,00 3.700,00 750,02 750,02 580,62 169,40 2.949,98

2 231 20200 01 Lloguers habitatges urgència social 8.500,00 0,00 8.500,00 9.543,00 9.543,00 8.754,11 788,89 -1.043,00
2 231 21200 01 Edificis i altres construccions. 1.000,00 0,00 1.000,00 164,20 164,20 164,20 0,00 835,80
2 231 22200 01 Comunicacions telefòniques C. Obert / Esplai Jubilats 1.000,00 0,00 1.000,00 542,97 542,97 496,02 46,95 457,03
2 231 22203 01 Comunicacions informàtiques C. Obert / Esplai Jubilats 1.500,00 0,00 1.500,00 1.111,56 1.111,56 889,30 222,26 388,44
2 231 22614 01 Despeses diverses benestar social 2.000,00 0,00 2.000,00 2.635,70 2.635,70 2.346,80 288,90 -635,70
2 231 22615 01 Despeses diverses Centre Obert 1.000,00 0,00 1.000,00 352,23 352,23 340,01 12,22 647,77
2 231 22711 01 Educadors Centre Obert 24.000,00 4.554,00 28.554,00 28.846,47 28.846,47 24.292,47 4.554,00 -292,47
2 231 46500 01 Consell Comarcal. Benestar Social 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2 231 46506 01 Consell Comarcal. Xarxa Assistència Primària 42.000,00 23.800,00 65.800,00 65.641,33 65.641,33 65.641,33 0,00 158,67
2 231 48000 01 Ajuts rodamons 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
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2 231 48001 01 Ajuts d'urgència social 4.000,00 -554,00 3.446,00 1.976,09 1.976,09 1.787,09 189,00 1.469,91
2 231 48002 01 Subvencions ajuts socials Covid19 0,00 20.200,00 20.200,00 4.474,60 4.474,60 3.874,60 600,00 15.725,40
2 231 48008 01 Càritas d'Altafulla 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
2 231 48009 01 Fundació Bonanit 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2 231 48012 01 Ajut humanitari 18.000,00 -4.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00
2 231 48013 01 Fundació Esclerosi Múltiple 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2 231 61900 01 Obres Centre Obert 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
2 231 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 1.000,00 2.750,00 3.750,00 2.705,81 2.705,81 2.705,81 0,00 1.044,19
2 231 62500 01 Mobiliari. 500,00 0,00 500,00 467,81 467,18 467,18 0,00 32,82
2 231 62600 01 Equips per a processos d’informació. 1.000,00 0,00 1.000,00 375,78 375,78 375,78 0,00 624,22
2 231 Assistència social primària. 123.500,00 76.750,00 200.250,00 133.837,55 133.836,92 113.134,70 20.702,22 66.413,08

2 241 22709 01 Altres treballs 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2 241 Foment de l’ocupació. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2 337 21200 01 Edificis i altres construccions. 1.000,00 0,00 1.000,00 101,64 101,64 101,64 0,00 898,36
2 337 21300 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2 337 22200 01 Comunicacions telefòniques PIJ 1.000,00 0,00 1.000,00 681,89 681,89 644,49 37,40 318,11
2 337 22203 01 Comunicacions informàtiques PIJ 1.000,00 0,00 1.000,00 646,49 646,49 544,61 101,88 353,51
2 337 22608 01 Despeses diverses PIJ 6.000,00 0,00 6.000,00 2.737,73 1.857,73 1.810,75 46,98 4.142,27
2 337 22609 01 Activitats PIJ 2.000,00 0,00 2.000,00 3.291,20 3.291,20 2.250,60 1.040,60 -1.291,20
2 337 22709 01 Altres treballs PIJ 12.000,00 0,00 12.000,00 11.479,22 11.479,22 10.075,00 1.404,22 520,78
2 337 62500 01 Mobiliari. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2 337 62600 01 Equips per a processos d’informació. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2 337 Instal·lacions d’ocupació del temps lliure 26.000,00 0,00 26.000,00 18.938,17 18.058,17 15.427,09 2.631,08 7.941,83

2 912 10000 01 Dedicacions parcials i exclusives regidors 111.996,01 0,00 111.996,01 106.447,04 106.447,04 106.447,04 0,00 5.548,97
2 912 22200 01 Comunicacions telefòniques regidors 3.500,00 0,00 3.500,00 31,66 31,66 31,66 0,00 3.468,34
2 912 224 01 Primes d’assegurances. 4.700,00 0,00 4.700,00 4.686,97 4.686,97 4.686,97 0,00 13,03
2 912 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. 2.000,00 0,00 2.000,00 3.863,28 3.863,28 1.932,12 1.931,16 -1.863,28
2 912 22602 01 Publicitat i propaganda. 3.000,00 0,00 3.000,00 1.460,47 1.460,47 1.460,47 0,00 1.539,53
2 912 22608 01 Despeses diverses. Altres 3.000,00 0,00 3.000,00 4.584,96 4.584,96 4.110,51 474,45 -1.584,96
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2 912 23000 01 Dels membres dels òrgans de govern. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2 912 23100 01 Dels membres dels òrgans de govern. 2.000,00 0,00 2.000,00 99,93 99,93 99,93 0,00 1.900,07
2 912 23300 01 Altres indemnitzacions. 28.000,00 0,00 28.000,00 25.791,80 25.791,80 25.791,80 0,00 2.208,20
2 912 48900 01 Assignacions grups polítics municipals 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
2 912 Òrgans de govern. 163.197,01 0,00 163.197,01 151.966,11 151.966,11 144.560,50 7.405,61 11.230,90

2 924 22709 01 Altres treballs 5.000,00 0,00 5.000,00 3.569,50 3.569,50 3.569,50 0,00 1.430,50
2 924 Participació ciutadana. 5.000,00 0,00 5.000,00 3.569,50 3.569,50 3.569,50 0,00 1.430,50

2 Alcaldia 403.584,17 116.750,00 520.334,17 427.007,66 425.037,05 344.705,33 80.331,72 95.297,12
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3 151 22706 01 Estudis i treballs tècnics. 24.000,00 5.747,50 29.747,50 27.820,32 21.907,05 21.907,05 0,00 7.840,45
3 151 22709 01 Treballs estudiants en pràctiques 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
3 151 61901 01 Obres remodelació Casal la Violeta 103.000,00 44.402,70 147.402,70 93.600,82 93.600,82 17.532,90 76.067,92 53.801,88
3 151 61902 01 Obres construcció gimnàs la Portalada 0,00 89.000,00 89.000,00 88.979,41 88.979,41 88.979,41 0,00 20,59
3 151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística 127.001,00 139.150,20 266.151,20 210.400,55 204.487,28 128.419,36 76.067,92 61.663,92

3 160 21003 01 Manteniment Edar Via Herculea / Brises del Mar 72.000,00 0,00 72.000,00 57.011,24 52.927,03 40.566,20 12.360,83 19.072,97
3 160 61901 01 Millores Edar Via Hercúlea 0,00 27.711,27 27.711,27 13.776,77 13.776,77 4.759,27 9.017,50 13.934,50
3 160 61902 01 Millora xarxa sanejament PP2 els Munts 0,00 86.561,73 86.561,73 85.489,27 85.489,27 85.489,27 0,00 1.072,46
3 160 Clavegueram. 72.000,00 114.273,00 186.273,00 156.277,28 152.193,07 130.814,74 21.378,33 34.079,93

3 1621 20300 01 Lloguer contenidors i autocompactador 4.000,00 8.300,00 12.300,00 2.001,75 2.001,75 2.001,75 0,00 10.298,25
3 1621 21300 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3 1621 22602 01 Campanyes de reciclatge 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3 1621 22709 01 Contracte Consell Comarcal. Servei de recollida 852.000,00 -276.014,82 575.985,18 496.830,95 496.830,95 70.975,85 425.855,10 79.154,23
3 1621 22710 01 Contracte Consell Comarcal. Servei d'incineració residus 154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00
3 1621 46503 01 Consell Comarcal. Conveni Ambiental 2019 50.000,00 276.014,82 326.014,82 351.014,82 351.014,82 351.014,82 0,00 -25.000,00
3 1621 46504 01 Consell Comarcal. Comissió gestió contracte recollida escombrarie 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3 1621 Recollida de residus. 1.086.000,00 11.300,00 1.097.300,00 849.847,52 849.847,52 423.992,42 425.855,10 247.452,48

3 163 21300 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 25.000,00 0,00 25.000,00 30.764,90 30.764,90 29.917,82 847,08 -5.764,90
3 163 22103 01 Combustibles i carburants màquines neteja viària 13.000,00 0,00 13.000,00 7.021,66 7.021,66 7.021,66 0,00 5.978,34
3 163 22709 01 Altres treballs 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
3 163 Neteja viària. 38.001,00 0,00 38.001,00 37.786,56 37.786,56 36.939,48 847,08 214,44

3 164 20301 01 Lloguer de maquinària 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3 164 21200 01 Edificis i altres construccions. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3 164 22709 01 Altres treballs 2.000,00 0,00 2.000,00 469,07 469,07 0,00 469,07 1.530,93
3 164 63200 01 Ampliació cementiri 0,00 30.337,38 30.337,38 26.589,62 26.589,62 26.589,62 0,00 3.747,76
3 164 Cementiri i serveis funeraris. 3.500,00 30.337,38 33.837,38 27.058,69 27.058,69 26.589,62 469,07 6.778,69

3 165 20301 01 Lloguer de maquinària 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
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3 165 21001 01 Manteniment enllumenat públic 30.000,00 0,00 30.000,00 27.143,40 27.143,40 19.789,55 7.353,85 2.856,60
3 165 22100 01 Energia elèctrica. 240.000,00 0,00 240.000,00 237.441,65 232.301,12 204.203,92 28.097,20 7.698,88
3 165 22706 01 Estudis i treballs tècnics. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
3 165 Enllumenat públic. 271.001,00 0,00 271.001,00 264.585,05 259.444,52 223.993,47 35.451,05 11.556,48

3 170 21200 01 Adequació Hort del Senyor 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 170 22602 01 Publicitat i propaganda. 300,00 0,00 300,00 1.384,24 1.384,24 0,00 1.384,24 -1.084,24
3 170 22709 01 Horts i tallers escolars 7.800,00 8.947,95 16.747,95 16.706,88 16.706,88 12.158,88 4.548,00 41,07
3 170 22711 01 Balissament platja 5.900,00 0,00 5.900,00 9.062,90 9.062,90 9.062,90 0,00 -3.162,90
3 170 22712 01 Control de plagues i legionel·la 15.000,00 0,00 15.000,00 14.298,43 14.298,42 10.865,04 3.433,38 701,58
3 170 22713 01 Reposició i condicionament platges 10.000,00 9.100,00 19.100,00 17.929,30 17.929,30 17.929,30 0,00 1.170,70
3 170 22714 01 Altres treballs 1.900,00 14.052,00 15.952,00 12.675,45 12.195,97 11.715,97 480,00 3.756,03
3 170 60900 01 Pati escola Teresa Manero 0,00 16.000,00 16.000,00 13.781,36 13.781,36 3.983,93 9.797,43 2.218,64
3 170 62400 01 Elements de transport. 0,00 1.147,00 1.147,00 1.146,02 1.146,02 1.146,02 0,00 0,98
3 170 Administració general del medi ambient. 45.900,00 44.246,95 90.146,95 86.984,58 86.505,09 66.862,04 19.643,05 3.641,86

3 232 22699 01 Altres despeses diverses. 3.000,00 0,00 3.000,00 2.597,09 2.597,09 2.165,12 431,97 402,91
3 232 22709 01 Tallers escoles 5.500,00 0,00 5.500,00 4.130,50 750,00 750,00 0,00 4.750,00
3 232 22710 01 Punts lila 3.500,00 0,00 3.500,00 2.371,60 0,00 0,00 0,00 3.500,00
3 232 Polítiques de gènere 12.000,00 0,00 12.000,00 9.099,19 3.347,09 2.915,12 431,97 8.652,91

3 454 61900 01 Arranjament de camins municipals 0,00 5.454,54 5.454,54 5.454,01 5.454,01 5.454,01 0,00 0,53
3 454 Camins veïnals. 0,00 5.454,54 5.454,54 5.454,01 5.454,01 5.454,01 0,00 0,53

3 920 20301 01 Lloguer contenidors treballs brigada 8.000,00 6.200,00 14.200,00 19.007,03 19.007,03 13.218,98 5.788,05 -4.807,03
3 920 204 01 Lloguer financer vehicles brigada 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3 920 21200 01 Manteniment edifici Ajuntament 20.000,00 0,00 20.000,00 4.004,21 4.004,21 3.708,97 295,24 15.995,79
3 920 21201 01 Manteniment altres edificis i construccions 40.000,00 0,00 40.000,00 42.397,38 40.857,77 31.697,61 9.160,16 -857,77
3 920 21302 01 Manteniment extintors 3.000,00 0,00 3.000,00 4.089,80 4.089,80 4.089,80 0,00 -1.089,80
3 920 21303 01 Manteniment ascensors 7.000,00 0,00 7.000,00 8.276,42 8.276,42 8.145,68 130,74 -1.276,42
3 920 21304 01 Manteniment maquinària brigada 12.000,00 0,00 12.000,00 15.096,65 14.633,06 11.036,35 3.596,71 -2.633,06
3 920 21305 01 Altres manteniments 7.000,00 0,00 7.000,00 16.085,64 16.085,64 16.085,64 0,00 -9.085,64
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3 920 214 01 Manteniment vehicles brigada 12.000,00 3.000,00 15.000,00 17.297,93 17.297,18 16.138,70 1.158,48 -2.297,18
3 920 22100 01 Energia elèctrica. 13.000,00 0,00 13.000,00 13.024,36 10.853,83 10.098,84 754,99 2.146,17
3 920 22101 01 Subministrament aigua 15.000,00 0,00 15.000,00 14.221,51 14.221,51 12.683,26 1.538,25 778,49
3 920 22103 01 Combustibles i carburants brigada municipal 20.000,00 0,00 20.000,00 13.903,23 13.903,23 12.766,00 1.137,23 6.096,77
3 920 22104 01 Vestuari brigada municipal 5.000,00 0,00 5.000,00 5.033,42 5.033,42 3.309,48 1.723,94 -33,42
3 920 22110 01 Productes de neteja 20.000,00 12.000,00 32.000,00 39.268,02 38.089,86 35.369,06 2.720,80 -6.089,86
3 920 22610 01 Materials treballs brigada municipal 15.000,00 6.000,00 21.000,00 32.256,22 31.309,21 26.760,11 4.549,10 -10.309,21
3 920 22700 01 Contracte neteja dependències municipals 130.000,00 -20.870,30 109.129,70 76.583,91 71.393,62 36.331,61 35.062,01 37.736,08
3 920 22701 01 Assessorament jurídic urbanisme 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00
3 920 62302 01 Maquinària brigada municipal 3.000,00 4.000,00 7.000,00 2.982,70 2.344,06 2.344,06 0,00 4.655,94
3 920 Administració general. 330.500,00 13.429,70 343.929,70 323.528,43 311.399,85 243.784,15 67.615,70 32.529,85

3 Serveis municipals, Urbanisme i Obres públiques, Medi Ambient i P 1.985.903,00 358.191,77 2.344.094,77 1.971.021,86 1.937.523,68 1.289.764,41 647.759,27 406.571,09
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4 491 21200 01 Edificis i altres construccions. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
4 491 21300 01 Manteniment maquinària 2.000,00 0,00 2.000,00 2.638,30 2.359,50 0,00 2.359,50 -359,50
4 491 216 01 Manteniment equip informàtic 2.000,00 0,00 2.000,00 974,05 974,05 974,05 0,00 1.025,95
4 491 22100 01 Energia elèctrica. 4.000,00 0,00 4.000,00 3.938,57 3.938,57 3.267,73 670,84 61,43
4 491 22200 01 Comunicacions telefòniques 2.000,00 0,00 2.000,00 2.637,51 2.637,51 2.107,27 530,24 -637,51
4 491 22203 01 Comunicacions informàtiques 3.000,00 0,00 3.000,00 2.292,73 2.292,73 1.964,73 328,00 707,27
4 491 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. 2.000,00 0,00 2.000,00 545,70 545,70 0,00 545,70 1.454,30
4 491 22602 01 Publicitat i propaganda. 7.000,00 0,00 7.000,00 8.166,83 8.166,83 6.636,57 1.530,26 -1.166,83
4 491 22611 01 Altres despeses diverses 6.000,00 0,00 6.000,00 7.151,61 7.151,61 3.021,80 4.129,81 -1.151,61
4 491 22709 01 Elaboració revista municipal 29.000,00 0,00 29.000,00 27.783,32 27.783,32 24.931,92 2.851,40 1.216,68
4 491 22710 01 Redactor/a emissora 7.000,00 0,00 7.000,00 9.583,20 9.583,20 8.615,20 968,00 -2.583,20
4 491 22711 01 Comercial emissora 7.000,00 0,00 7.000,00 5.504,78 5.504,78 5.037,72 467,06 1.495,22
4 491 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 1.000,00 0,00 1.000,00 245,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4 491 62600 01 Equips per a processos d’informació. 1.000,00 0,00 1.000,00 100,43 100,43 0,00 100,43 899,57
4 491 Societat de la informació. 74.500,00 0,00 74.500,00 71.562,03 71.038,23 56.556,99 14.481,24 3.461,77

4 920 11000 01 Personal eventual 18.999,96 0,00 18.999,96 2.778,37 2.778,37 2.778,37 0,00 16.221,59
4 920 12000 01 Sous del grup A1. 96.548,17 0,00 96.548,17 64.535,96 64.535,96 64.535,96 0,00 32.012,21
4 920 12001 01 Sous del grup A2. 50.328,67 0,00 50.328,67 34.713,36 34.713,36 34.713,36 0,00 15.615,31
4 920 12003 01 Sous del grup C1. 41.378,92 0,00 41.378,92 14.937,98 14.937,98 14.937,98 0,00 26.440,94
4 920 12004 01 Sous del grup C2. 316.736,61 0,00 316.736,61 295.038,56 295.038,56 294.638,98 399,58 21.698,05
4 920 12005 01 Sous del grup E. 97.596,98 0,00 97.596,98 89.376,67 89.376,67 89.376,67 0,00 8.220,31
4 920 12006 01 Triennis. 51.039,12 0,00 51.039,12 41.972,88 41.972,88 41.972,88 0,00 9.066,24
4 920 12100 01 Complement de destinació. 221.295,48 0,00 221.295,48 175.703,81 175.703,81 175.703,81 0,00 45.591,67
4 920 12101 01 Complement específic. 436.465,05 0,00 436.465,05 351.845,23 351.845,23 351.845,23 0,00 84.619,82
4 920 12103 01 Altres complements 213,84 0,00 213,84 16.711,50 16.711,50 16.711,50 0,00 -16.497,66
4 920 12200 01 Retribucions en espècie 2.000,00 0,00 2.000,00 1.932,96 1.932,96 1.932,96 0,00 67,04
4 920 13000 01 Personal laboral fix 873.501,61 0,00 873.501,61 827.896,53 827.896,53 827.896,53 0,00 45.605,08
4 920 13001 01 Hores extraordinàries 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
4 920 13100 01 Personal laboral temporal 397.837,02 0,00 397.837,02 476.295,10 476.295,10 476.295,10 0,00 -78.458,08
4 920 15000 01 Productivitat 224.823,22 0,00 224.823,22 226.938,18 226.938,18 226.938,18 0,00 -2.114,96
4 920 15100 01 Gratificacions extraordinàries 48.734,16 0,00 48.734,16 98.533,24 98.533,24 98.533,24 0,00 -49.799,08
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4 920 16000 01 Seguretat Social a càrrec de l'empresa 951.716,88 0,00 951.716,88 980.982,42 980.982,42 980.982,42 0,00 -29.265,54
4 920 16004 01 Quotes socials. Primes assistència mèdica 5.000,00 0,00 5.000,00 4.697,28 4.697,28 4.697,28 0,00 302,72
4 920 16008 01 Quotes socials. Assistència medicofarmacèutica. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.447,60 1.447,60 815,66 631,94 -447,60
4 920 16200 01 Formació i perfeccionament del personal. 5.000,00 0,00 5.000,00 4.673,60 4.666,60 673,60 3.993,00 333,40
4 920 16204 01 Fons social del personal 35.000,00 0,00 35.000,00 36.136,01 36.136,01 36.136,01 0,00 -1.136,01
4 920 16205 01 Primes d'assegurances del personal 5.000,00 0,00 5.000,00 4.215,17 4.215,17 4.131,03 84,14 784,83
4 920 20200 01 Lloguers. Pàrquing / Arquebisbat / Magatzem brigada 22.500,00 0,00 22.500,00 24.084,68 24.084,68 20.549,90 3.534,78 -1.584,68
4 920 21300 01 Manteniment impressores 10.000,00 0,00 10.000,00 6.161,27 6.161,27 5.181,10 980,17 3.838,73
4 920 21301 01 Manteniment alarmes dependències 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
4 920 216 01 Manteniment equip informàtic 23.000,00 0,00 23.000,00 25.170,42 24.184,27 18.889,14 5.295,13 -1.184,27
4 920 22000 01 Material d'oficina 10.000,00 -5.184,04 4.815,96 5.129,93 5.129,93 3.809,12 1.320,81 -313,97
4 920 22001 01 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 8.000,00 0,00 8.000,00 8.260,62 8.142,06 7.931,52 210,54 -142,06
4 920 22002 01 Material informàtic no inventariable. 2.000,00 0,00 2.000,00 394,75 394,75 0,00 394,75 1.605,25
4 920 22106 01 Productes farmacèutics i material sanitari. 200,00 0,00 200,00 90,00 90,00 90,00 0,00 110,00
4 920 22200 01 Comunicacions telefòniques 14.000,00 0,00 14.000,00 12.810,31 12.810,31 10.486,19 2.324,12 1.189,69
4 920 22201 01 Comunicacions poostals 6.000,00 0,00 6.000,00 5.208,99 5.208,99 3.391,03 1.817,96 791,01
4 920 22203 01 Comunicacions informàtiques 10.000,00 0,00 10.000,00 7.180,80 7.180,80 6.308,93 871,87 2.819,20
4 920 22204 01 Comunicacions. Fax 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
4 920 223 01 Transports 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 920 224 01 Primes d’assegurances 57.000,00 0,00 57.000,00 74.063,05 74.063,05 66.573,90 7.489,15 -17.063,05
4 920 225 01 Tributs 35.000,00 0,00 35.000,00 369,73 369,73 369,73 0,00 34.630,27
4 920 22601 01 Lots de Nadal personal municipal 12.000,00 0,00 12.000,00 11.988,00 11.988,00 0,00 11.988,00 12,00
4 920 22603 01 Publicacions en diaris oficials 12.000,00 0,00 12.000,00 14.523,41 14.523,41 11.437,99 3.085,42 -2.523,41
4 920 22604 01 Serveis jurídics i contenciosos 35.000,00 10.527,00 45.527,00 49.885,74 17.324,64 13.772,76 3.551,88 28.202,36
4 920 22608 01 Altres despeses diverses 7.000,00 0,00 7.000,00 7.262,40 6.968,20 5.471,51 1.496,69 31,80
4 920 22701 01 Altres treballs. Seguretat 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4 920 22702 01 Valoracions i peritatges 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4 920 22706 01 Estudis i treballs tècnics 25.000,00 0,00 25.000,00 27.821,36 21.115,54 4.363,76 16.751,78 3.884,46
4 920 22709 01 Treballs manteniment informàtic 15.000,00 0,00 15.000,00 14.400,12 14.400,12 13.200,11 1.200,01 599,88
4 920 22710 01 Treballs prevenció de la salut 10.000,00 0,00 10.000,00 9.694,77 9.694,77 9.207,75 487,02 305,23
4 920 22711 01 Treballs repartiment cartelleria 7.000,00 0,00 7.000,00 2.524,90 2.524,90 2.184,89 340,01 4.475,10
4 920 22712 01 Altres treballs 4.000,00 -4.000,00 0,00 4.259,20 1.657,70 0,00 1.657,70 -1.657,70
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4 920 23020 01 Dietes del personal municipal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4 920 23120 01 Locomoció personal municipal 3.000,00 0,00 3.000,00 221,66 221,66 221,66 0,00 2.778,34
4 920 233 01 Altres indemnitzacions 3.000,00 0,00 3.000,00 1.841,83 1.841,83 1.841,83 0,00 1.158,17
4 920 46701 01 Consorci per a la gestió de la TDT 39.000,00 0,00 39.000,00 36.748,76 36.748,76 36.748,76 0,00 2.251,24
4 920 48900 01 FMC / AMC / AMI / LOCALRET 2.600,00 0,00 2.600,00 4.081,85 4.081,85 4.081,85 0,00 -1.481,85
4 920 48901 01 Parròquia Sant Martí. Conveni ermita Sant Antoni 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
4 920 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 4.045,20 0,00 4.045,20 240,60 240,60 240,60 0,00 3.804,60
4 920 62500 01 Mobiliari. 3.000,00 650,00 3.650,00 869,99 869,99 268,62 601,37 2.780,01
4 920 62600 01 Equips per a processos d’informació. 4.000,00 10.184,04 14.184,04 19.522,72 19.522,72 18.836,04 686,68 -5.338,68
4 920 Administració general. 4.276.361,89 12.177,00 4.288.538,89 4.126.174,27 4.082.899,94 4.011.705,44 71.194,50 205.638,95

4 929 500 01 Fons de Contingència 75.395,39 0,00 75.395,39 0,00 0,00 0,00 0,00 75.395,39
4 929 Imprevistos, situacions transitòries i contingències d’execució. 75.395,39 0,00 75.395,39 0,00 0,00 0,00 0,00 75.395,39

4 932 22709 01 Treballs d'inspecció tributària 19.000,00 0,00 19.000,00 18.150,00 8.035,69 8.035,69 0,00 10.964,31
4 932 Gestió del sistema tributari. 19.000,00 0,00 19.000,00 18.150,00 8.035,69 8.035,69 0,00 10.964,31

4 934 22699 01 Comissions bancàries 2.000,00 0,00 2.000,00 2.591,28 2.591,28 2.591,28 0,00 -591,28
4 934 22708 01 Serveis de recaptació a favor de l’entitat. BASE 220.000,00 0,00 220.000,00 217.865,70 217.865,70 217.865,70 0,00 2.134,30
4 934 311 01 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4 934 319 01 Interessos pòlissa de tresoreria 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
4 934 352 01 Interessos de demora 5.000,00 0,00 5.000,00 103,24 103,24 103,24 0,00 4.896,76
4 934 359 01 Altres despeses financeres 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
4 934 Gestió del deute i de la tresoreria. 230.001,00 0,00 230.001,00 220.560,22 220.560,22 220.560,22 0,00 9.440,78

4 Hisenda, Personal, Transparència, Comunicació i Adm. Electrònica 4.675.258,28 12.177,00 4.687.435,28 4.436.446,52 4.382.534,08 4.296.858,34 85.675,74 304.901,20
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5 134 22709 01 Altres treballs 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
5 134 Mobilitat urbana. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

5 1532 20301 01 Lloguer maquinària treballs via pública 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
5 1532 21005 01 Manteniement via pública 15.000,00 11.700,00 26.700,00 32.533,38 29.148,16 28.106,11 1.042,05 -2.448,16
5 1532 22709 01 Altres treballs via pública 15.000,00 0,00 15.000,00 10.787,76 10.787,76 8.712,00 2.075,76 4.212,24
5 1532 61900 01 Pla de reforma de voreres 0,00 50.000,00 50.000,00 48.310,17 48.310,17 0,00 48.310,17 1.689,83
5 1532 61901 01 Mobiliari urbà 0,00 2.000,00 2.000,00 1.462,67 1.462,67 0,00 1.462,67 537,33
5 1532 61902 01 Asfaltat de carrers 0,00 25.000,00 25.000,00 24.480,47 24.480,47 0,00 24.480,47 519,53
5 1532 Pavimentació de vies públiques. 33.000,00 88.700,00 121.700,00 117.574,45 114.189,23 36.818,11 77.371,12 7.510,77

5 171 20301 01 Lloguer de maquinària 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
5 171 21004 01 Manteniment de zones verdes 23.000,00 0,00 23.000,00 15.461,53 14.874,83 13.430,46 1.444,37 8.125,17
5 171 22709 01 Manteniment parcs infantils 15.000,00 2.500,00 17.500,00 11.834,53 11.411,03 10.697,13 713,90 6.088,97
5 171 22710 01 Treballs de poda 40.000,00 13.524,48 53.524,48 55.311,63 55.311,63 55.311,63 0,00 -1.787,15
5 171 22711 01 Altres treballs protecció animal 1.500,00 0,00 1.500,00 1.082,84 1.082,84 756,25 326,59 417,16
5 171 48900 01 Subvenció associació gats 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
5 171 60900 01 Parc infantil amb gronxadors 0,00 6.000,00 6.000,00 3.232,15 3.232,15 3.232,15 0,00 2.767,85
5 171 60901 01 Espai animals 0,00 32.000,00 32.000,00 18.067,60 18.067,60 16.280,91 1.786,69 13.932,40
5 171 Parcs i jardins. 83.000,00 54.024,48 137.024,48 104.990,28 103.980,08 99.708,53 4.271,55 33.044,40

5 231 204 01 Lloguer vehicle servei transport adaptat 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
5 231 22100 01 Energia elèctrica esplai de jubilats 3.000,00 0,00 3.000,00 3.114,23 3.114,23 3.114,23 0,00 -114,23
5 231 22103 01 Combustibles i carburants. 1.000,00 0,00 1.000,00 861,21 861,21 782,47 78,74 138,79
5 231 22616 01 Despeses diverses Esplai de jubilats 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
5 231 22710 01 Cursos i activitats per a la gent gran 40.000,00 0,00 40.000,00 16.116,60 16.116,60 10.181,60 5.935,00 23.883,40
5 231 22712 01 Servei aliments a domicili per a la gent gran 18.000,00 0,00 18.000,00 20.957,34 20.957,34 17.770,50 3.186,84 -2.957,34
5 231 22713 01 Lloguer vehicle servei aliments a domicili 25.000,00 0,00 25.000,00 28.702,05 28.702,05 24.684,85 4.017,20 -3.702,05
5 231 48010 01 Subvenció Esplai de jubilats 2.500,00 0,00 2.500,00 932,93 932,93 0,00 932,93 1.567,07
5 231 Assistència social primària. 90.500,00 0,00 90.500,00 70.684,36 70.684,36 56.533,65 14.150,71 19.815,64
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5 942 46505 01 Consell Comarcal. Conveni recollida animals 3.000,00 0,00 3.000,00 2.928,11 2.928,11 2.227,51 700,60 71,89
5 942 Transferències a entitats locals territorials. 3.000,00 0,00 3.000,00 2.928,11 2.928,11 2.227,51 700,60 71,89

5 Via Pública i Mobilitat, Gent Gran i Protecció Animal 210.500,00 142.724,48 353.224,48 296.177,20 291.781,78 195.287,80 96.493,98 61.442,70
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6 312 22100 01 Energia elèctrica. 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 3.814,14 3.497,95 316,19 185,86
6 312 22613 01 Despeses diverses 1.000,00 0,00 1.000,00 600,00 600,00 0,00 600,00 400,00
6 312 22709 01 Altres treballs 3.000,00 0,00 3.000,00 621,94 621,94 621,94 0,00 2.378,06
6 312 60900 01 Obres centre mèdic 0,00 40.000,00 40.000,00 33.624,04 33.624,04 33.624,04 0,00 6.375,96
6 312 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 2.000,00 812,17 2.812,17 3.143,43 2.983,53 2.983,53 0,00 -171,36
6 312 62500 01 Mobiliari. 1.500,00 1.023,33 2.523,33 1.767,13 1.767,13 0,00 1.767,13 756,20
6 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut. 11.500,00 41.835,50 53.335,50 43.756,54 43.410,78 40.727,46 2.683,32 9.924,72

6 320 21200 01 Edificis i altres construccions. 13.000,00 0,00 13.000,00 14.734,25 13.811,56 12.462,87 1.348,69 -811,56
6 320 21300 01 Manteniment maquinària 5.000,00 0,00 5.000,00 6.259,40 5.610,35 3.131,73 2.478,62 -610,35
6 320 22100 01 Energia elèctrica. 57.000,00 0,00 57.000,00 53.000,00 43.923,40 38.860,15 5.063,25 13.076,60
6 320 22102 01 Gas. 12.000,00 0,00 12.000,00 10.745,58 10.745,58 9.826,66 918,92 1.254,42
6 320 22103 01 Combustibles i carburants. Gasoil calefacció la Portalada 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
6 320 22200 01 Comunicacions telefòniques 4.000,00 0,00 4.000,00 7.015,61 7.015,61 6.280,13 735,48 -3.015,61
6 320 22203 01 Comunicacions informàtiques 5.000,00 0,00 5.000,00 4.015,69 4.015,69 3.163,37 852,32 984,31
6 320 22618 01 Altres despeses diverses 2.250,00 -500,00 1.750,00 3.471,22 3.471,22 3.309,69 161,53 -1.721,22
6 320 48901 01 Subvencions AMPA'S 9.000,00 0,00 9.000,00 7.585,65 7.585,65 -1.414,35 9.000,00 1.414,35
6 320 48904 01 Orquestra  Escola de Música 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 320 48905 01 Institut d'Altafulla 2.750,00 0,00 2.750,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 750,00
6 320 48906 01 Escola la Portalada 4.000,00 0,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00
6 320 48907 01 Escola el Roquissar 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
6 320 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 2.000,00 2.500,00 4.500,00 3.338,25 3.338,25 3.338,25 0,00 1.161,75
6 320 62302 01 Tanca escola Portalada 0,00 40.000,00 40.000,00 40.895,93 40.840,92 40.840,92 0,00 -840,92
6 320 62500 01 Mobiliari. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
6 320 63200 01 Reforma coberta llar d'infants 0,00 4.056,54 4.056,54 4.056,54 4.056,54 4.056,54 0,00 0,00
6 320 Administració general d’educació. 125.000,00 44.056,54 169.056,54 162.118,12 151.414,77 123.855,96 27.558,81 17.641,77

6 323 22104 01 Vestuari personal llar d'infants 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6 323 22614 01 Despeses diverses llar d'infants 4.000,00 0,00 4.000,00 2.836,05 2.037,70 2.037,70 0,00 1.962,30
6 323 22710 01 Catèring llar d'infants 45.000,00 0,00 45.000,00 24.782,50 24.782,50 17.066,76 7.715,74 20.217,50
6 323 62200 01 Millores llar d'infants Hort de Pau 0,00 10.000,00 10.000,00 9.938,60 0,00 0,00 0,00 10.000,00
6 323 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
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6 323 62500 01 Mobiliari. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
6 323 62600 01 Equips per a processos d’informació. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
6 323 Funcionament de centres docents d’ensenyament preescolar i primàr 54.500,00 10.000,00 64.500,00 37.557,15 26.820,20 19.104,46 7.715,74 37.679,80

6 326 22615 01 Despeses diverses. Mòdul PQPI 13.000,00 0,00 13.000,00 10.192,25 10.192,25 6.839,26 3.352,99 2.807,75
6 326 22616 01 Despeses diverses Escola de Música 2.000,00 0,00 2.000,00 433,44 433,44 110,02 323,42 1.566,56
6 326 22617 01 Despeses diverses Escola d'adults 2.000,00 0,00 2.000,00 3,45 3,45 3,45 0,00 1.996,55
6 326 22711 01 Altres treballs ensenyament 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
6 326 22712 01 Professors substituts Escola de Música 7.000,00 0,00 7.000,00 2.048,59 2.048,59 2.048,59 0,00 4.951,41
6 326 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
6 326 62500 01 Mobiliari. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.408,44 1.408,44 0,00 1.408,44 -408,44
6 326 62600 01 Equips per a processos d’informació. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
6 326 Serveis complementaris d’educació 42.000,00 0,00 42.000,00 14.086,17 14.086,17 9.001,32 5.084,85 27.913,83

6 3321 21200 01 Edificis i altres construccions. 2.000,00 0,00 2.000,00 4.005,10 4.005,10 713,90 3.291,20 -2.005,10
6 3321 21300 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6 3321 22001 01 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. Acord Generalita 2.000,00 0,00 2.000,00 1.350,10 1.350,10 1.350,10 0,00 649,90
6 3321 22100 01 Energia elèctrica. 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.664,14 2.217,49 446,65 335,86
6 3321 22200 01 Comunicacions telefòniques 1.000,00 0,00 1.000,00 1.251,99 1.251,99 1.071,25 180,74 -251,99
6 3321 22203 01 Comunicacions informàtiques 2.000,00 0,00 2.000,00 1.416,04 1.416,04 1.263,85 152,19 583,96
6 3321 22610 01 Activitats de foment de la lectura 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6 3321 22699 01 Altres despeses diverses 9.000,00 0,00 9.000,00 4.779,57 4.261,69 3.830,36 431,33 4.738,31
6 3321 62500 01 Mobiliari. 4.000,00 0,00 4.000,00 4.906,02 4.906,02 4.906,02 0,00 -906,02
6 3321 62600 01 Equips per a processos d’informació. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
6 3321 Biblioteques públiques. 26.000,00 0,00 26.000,00 20.708,82 19.855,08 15.352,97 4.502,11 6.144,92

6 334 20301 01 Lloguer de maquinària 12.000,00 0,00 12.000,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 0,00 4.740,00
6 334 22602 01 Publicitat i propaganda. 4.250,00 0,00 4.250,00 1.155,55 1.155,55 1.155,55 0,00 3.094,45
6 334 22609 01 Activitats culturals 20.500,00 13.750,00 34.250,00 12.793,98 12.793,98 12.649,14 144,84 21.456,02
6 334 22610 01 Festival Altacústic 22.000,00 0,00 22.000,00 23.352,42 23.351,45 22.540,99 810,46 -1.351,45
6 334 22611 01 Festival Internacional de Música 30.000,00 -2.700,00 27.300,00 31.628,21 31.628,21 31.628,21 0,00 -4.328,21
6 334 22612 01 Aplec sardanista 2.900,00 -2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6 334 22701 01 Altres treballs. Seguretat 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 334 22709 01 Altres treballs 3.000,00 0,00 3.000,00 3.534,14 3.534,14 1.853,00 1.681,14 -534,14
6 334 48901 01 Ateneu de dones 2.000,00 0,00 2.000,00 531,95 531,95 0,00 531,95 1.468,05
6 334 48902 01 Castellers d'Altafulla 15.000,00 -7.500,00 7.500,00 3.380,09 3.380,09 3.380,09 0,00 4.119,91
6 334 48903 01 Orfeó Nous Rebrots 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
6 334 48905 01 Centre d'Estudis d'Altafulla 1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00
6 334 48907 01 Gegants d'Altafulla 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
6 334 48908 01 Link enllaç social i cultural 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00
6 334 48909 01 Col·lectiu per a la promoció Oil Jazz 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
6 334 48910 01 Subvenció bastoners Altafulla Balla 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
6 334 48911 01 Subvenció pessebristes d'Altafulla 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00
6 334 61900 01 Adquisició obres d'art 4.900,00 0,00 4.900,00 4.235,00 4.235,00 0,00 4.235,00 665,00
6 334 62500 01 Mobiliari urbà 3.000,00 0,00 3.000,00 3.223,44 3.223,44 0,00 3.223,44 -223,44
6 334 Promoció cultural. 128.900,00 2.400,00 131.300,00 96.094,78 96.093,81 82.466,98 13.626,83 35.206,19

6 Cultura, Educació i Salut 387.900,00 98.292,04 486.192,04 374.321,58 351.680,81 290.509,15 61.171,66 134.511,23

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

AJUNTAMENT D'ALTAFULLA                            

Exercici Comptable: 2020

Data: 11/02/2022
Pàgina: 14

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT
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pendents de
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7 1521 22709 01 Altres treballs 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
7 1521 Promoció i gestió d’habitatge de protecció pública. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

7 338 20301 01 Lloguer de maquinària 4.000,00 0,00 4.000,00 6.990,17 6.990,17 6.990,17 0,00 -2.990,17
7 338 22602 01 Publicitat i propaganda. 3.000,00 -8.900,00 -5.900,00 1.321,71 1.321,71 1.202,52 119,19 -7.221,71
7 338 22609 01 Festes populars 101.000,00 28.428,59 129.428,59 80.911,97 80.315,47 73.917,97 6.397,50 49.113,12
7 338 22701 01 Altres treballs. Seguretat 3.000,00 0,00 3.000,00 628,76 628,72 628,72 0,00 2.371,28
7 338 22709 01 Altres treballs 1.500,00 0,00 1.500,00 3.588,10 3.588,10 1.778,70 1.809,40 -2.088,10
7 338 48902 01 Subvenció colles de carnaval 2.500,00 0,00 2.500,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 250,00
7 338 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
7 338 62500 01 Mobiliari. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
7 338 Festes populars i celebracions. 117.000,00 19.528,59 136.528,59 95.690,71 95.094,17 86.768,08 8.326,09 41.434,42

7 341 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. 500,00 0,00 500,00 373,82 373,61 314,25 59,36 126,39
7 341 22602 01 Publicitat i propaganda. 1.500,00 0,00 1.500,00 13,50 13,50 13,50 0,00 1.486,50
7 341 22609 01 Activitats esportives. 23.000,00 2.500,00 25.500,00 16.074,82 15.024,82 15.024,82 0,00 10.475,18
7 341 22701 01 Altres treballs. Seguretat 2.000,00 0,00 2.000,00 1.900,16 1.900,16 1.185,00 715,16 99,84
7 341 22709 01 Altres treballs 8.000,00 0,00 8.000,00 15.874,78 14.229,18 6.579,34 7.649,84 -6.229,18
7 341 48900 01 Subvencions a entitats esportives 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00
7 341 48901 01 Subvenció AMPA Portalada. Activitat vela 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
7 341 48902 01 Subvenció AMPA Roquissar. Activitat vela 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
7 341 48903 01 Subvencions a esportistes individuals 3.500,00 0,00 3.500,00 930,96 930,96 0,00 930,96 2.569,04
7 341 Promoció i foment de l’esport. 63.500,00 2.500,00 66.000,00 51.168,04 48.472,23 23.116,91 25.355,32 17.527,77

7 342 20301 01 Lloguer de maquinària 2.000,00 0,00 2.000,00 302,98 302,98 0,00 302,98 1.697,02
7 342 21200 01 Edificis i altres construccions. 25.000,00 6.292,03 31.292,03 32.718,21 27.884,47 22.226,58 5.657,89 3.407,56
7 342 21300 01 Manteniment maquinària 7.000,00 9.000,00 16.000,00 3.774,78 3.559,77 3.456,92 102,85 12.440,23
7 342 22100 01 Energia elèctrica. 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 22.406,04 20.735,21 1.670,83 1.593,96
7 342 22102 01 Gas. 4.000,00 0,00 4.000,00 4.676,49 4.676,49 4.494,03 182,46 -676,49
7 342 22200 01 Comunicacions telefòniques 1.000,00 0,00 1.000,00 897,65 897,65 693,90 203,75 102,35
7 342 22203 01 Comunicacions informàtiques 2.000,00 0,00 2.000,00 2.296,61 2.296,61 1.939,28 357,33 -296,61
7 342 60900 01 Enllumenat Camp de futbol 0,00 36.492,57 36.492,57 36.492,57 35.698,84 35.698,84 0,00 793,73
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7 342 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 4.000,00 6.000,00 10.000,00 7.989,69 7.989,69 3.348,43 4.641,26 2.010,31
7 342 Instal·lacions esportives. 69.000,00 57.784,60 126.784,60 113.148,98 105.712,54 92.593,19 13.119,35 21.072,06

7 Esports, Festes i Habitatge 250.500,00 79.813,19 330.313,19 260.007,73 249.278,94 202.478,18 46.800,76 81.034,25
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8 430 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
8 430 22602 01 Publicitat i propaganda. 3.000,00 0,00 3.000,00 1.704,29 179,69 179,69 0,00 2.820,31
8 430 22606 01 Reunions, conferències i cursos. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
8 430 22610 01 Jornades de tapes 6.000,00 -5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
8 430 22611 01 Jornades gastronòmiques 5.000,00 0,00 5.000,00 160,08 160,08 160,08 0,00 4.839,92
8 430 22612 01 Pleamar Vintage Market 6.000,00 -4.300,00 1.700,00 1.752,69 179,69 179,69 0,00 1.520,31
8 430 22699 01 Altres despeses diverses 1.000,00 0,00 1.000,00 603,30 603,30 603,30 0,00 396,70
8 430 22709 01 Altres treballs 3.000,00 0,00 3.000,00 1.477,80 1.417,80 217,80 1.200,00 1.582,20
8 430 48900 01 Subvenció ATECA 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
8 430 48901 01 Federació de comerç del Baix Gaià 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
8 430 Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes emp 30.000,00 -9.300,00 20.700,00 8.698,16 5.540,56 1.340,56 4.200,00 15.159,44

8 432 20301 01 Lloguer de maquinària 19.500,00 5.450,00 24.950,00 14.073,31 14.073,31 13.327,95 745,36 10.876,69
8 432 22200 01 Comunicacions telefòniques 1.000,00 200,00 1.200,00 345,55 345,55 292,31 53,24 854,45
8 432 22203 01 Comunicacions informàtiques 1.000,00 0,00 1.000,00 1.256,24 1.256,24 1.132,82 123,42 -256,24
8 432 22602 01 Publicitat i propaganda. 8.000,00 2.350,00 10.350,00 8.878,96 8.878,96 8.213,46 665,50 1.471,04
8 432 22614 01 Actes agermanament amb Roviano 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 432 22615 01 Fira d'Artesans 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 432 22616 01 Castells de sorra 300,00 0,00 300,00 144,71 144,71 144,71 0,00 155,29
8 432 22617 01 Nit de Bruixes 12.000,00 -10.000,00 2.000,00 544,50 544,50 544,50 0,00 1.455,50
8 432 22621 01 Festival Tarraco Romana 2.500,00 0,00 2.500,00 2.627,06 2.627,06 2.627,06 0,00 -127,06
8 432 22625 01 Altres despeses diverses 5.000,00 7.455,15 12.455,15 11.241,60 11.241,60 11.174,98 66,62 1.213,55
8 432 22701 01 Treballs socorrisme platja i piscina 35.000,00 0,00 35.000,00 31.702,02 31.702,02 31.702,02 0,00 3.297,98
8 432 22706 01 Estudis i treballs tècnics 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
8 432 46100 01 Diputació de Tarragona. Conveni Còrner assistència fires 4.000,00 0,00 4.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 1.400,00
8 432 62200 01 Obres museu 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00
8 432 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 2.000,00 1.972,30 3.972,30 3.453,09 2.387,32 2.387,32 0,00 1.584,98
8 432 Informació i promoció turística. 99.300,00 4.827,45 104.127,45 76.867,04 75.801,27 74.147,13 1.654,14 28.326,18

8 433 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
8 433 22602 01 Publicitat i propaganda. 2.500,00 0,00 2.500,00 900,00 900,00 900,00 0,00 1.600,00
8 433 22709 01 Altres treballs. Assessoraments externs 1.500,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
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8 433 48000 01 Subvencions a comerços, empreses i autònoms 0,00 40.000,00 40.000,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 34.400,00
8 433 Desenvolupament empresarial. 4.500,00 41.500,00 46.000,00 6.500,00 6.500,00 900,00 5.600,00 39.500,00

8 Turisme, Comerç i Emprenedoria 133.800,00 37.027,45 170.827,45 92.065,20 87.841,83 76.387,69 11.454,14 82.985,62

8.047.445,45TOTAL 844.975,93 8.892.421,38 7.857.047,75 7.725.678,17 6.695.990,90 1.029.687,27 1.166.743,21
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1 Impostos directes. 4.704.425,00 0,00 4.704.425,00 4.794.142,68 77.038,84 0,00 4.717.103,84 4.180.447,46 536.656,38 12.678,84
2 Impostos indirectes. 150.000,00 0,00 150.000,00 122.160,14 790,73 0,00 121.369,41 121.369,41 0,00 -28.630,59
3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 1.587.463,00 0,00 1.587.463,00 1.459.433,80 49.039,79 0,00 1.410.394,01 1.312.601,08 97.792,93 -177.068,99
4 Transferències corrents. 1.524.748,21 17.955,14 1.542.703,35 1.728.221,87 18.316,56 0,00 1.709.905,31 1.661.116,87 48.788,44 167.201,96
5 Ingressos patrimonials. 80.809,24 0,00 80.809,24 38.705,32 369,15 0,00 38.336,17 32.391,03 5.945,14 -42.473,07
7 Transferències de capital. 0,00 97.360,07 97.360,07 386.891,65 0,00 0,00 386.891,65 386.891,65 0,00 289.531,58
8 Actius financers. 0,00 410.660,72 410.660,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410.660,72
9 Passius financers. 0,00 319.000,00 319.000,00 319.000,00 0,00 0,00 319.000,00 319.000,00 0,00 0,00

8.047.445,45TOTAL 844.975,93 8.892.421,38 8.848.555,46 145.555,07 0,00 8.703.000,39 8.013.817,50 689.182,89 -189.420,99
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1 112 Impost sobre béns immobles. IBI rústica 20.000,00 0,00 20.000,00 20.857,80 0,00 0,00 20.857,80 18.869,03 1.988,77 857,80
1 113 Impost sobre béns immobles. IBI urbana 4.034.425,00 0,00 4.034.425,00 4.157.673,38 46.746,95 0,00 4.110.926,43 3.638.497,94 472.428,49 76.501,43
1 114 Impost sobre béns immobles. Característiques 69.000,00 0,00 69.000,00 68.710,51 0,00 0,00 68.710,51 68.710,51 0,00 -289,49
1 115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 285.000,00 0,00 285.000,00 278.786,81 3.908,65 0,00 274.878,16 220.766,10 54.112,06 -10.121,84
1 116 Impost sobre increment del valor dels terreny 250.000,00 0,00 250.000,00 178.587,59 21.039,76 0,00 157.547,83 156.868,75 679,08 -92.452,17
1 130 Impost sobre activitats econòmiques. 46.000,00 0,00 46.000,00 89.526,59 5.343,48 0,00 84.183,11 76.735,13 7.447,98 38.183,11
1 290 Impost sobre construccions, instal·lacions i 150.000,00 0,00 150.000,00 122.160,14 790,73 0,00 121.369,41 121.369,41 0,00 -28.630,59
1 301 Servei de clavegueram. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
1 302 Servei de recollida d’escombraries. 800.000,00 0,00 800.000,00 799.670,24 16.685,05 0,00 782.985,19 710.030,75 72.954,44 -17.014,81
1 30900 Cementiri municipal 10.000,00 0,00 10.000,00 11.831,51 111,60 0,00 11.719,91 10.565,47 1.154,44 1.719,91
1 30901 Treballs brigada per a particulars 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
1 31100 Serveis assistencials. Menjars a domicili 16.000,00 0,00 16.000,00 18.234,42 0,00 0,00 18.234,42 18.234,42 0,00 2.234,42
1 31201 Serveis educatius. Jardí d'Infància 200.000,00 0,00 200.000,00 153.629,84 15.079,55 0,00 138.550,29 137.997,28 553,01 -61.449,71
1 31202 Serveis educatius. Escola de Música 105.000,00 0,00 105.000,00 82.419,23 7.933,61 0,00 74.485,62 74.485,62 0,00 -30.514,38
1 31300 Serveis esportius. Piscina municipal 12.000,00 0,00 12.000,00 6.160,00 0,00 0,00 6.160,00 6.160,00 0,00 -5.840,00
1 31301 Serveis esportius. Camp municipal d'esports 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
1 31302 Serveis esportius. Pavelló polisportiu 3.000,00 0,00 3.000,00 19,50 0,00 0,00 19,50 19,50 0,00 -2.980,50
1 31303 Serveis esportius. CEIP La Portalada 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,00
1 31304 Serveis esportius. Gimnàs pavelló 9.500,00 0,00 9.500,00 7.070,00 1.030,00 0,00 6.040,00 6.040,00 0,00 -3.460,00
1 32100 Llicències urbanístiques. 35.000,00 0,00 35.000,00 31.046,30 0,00 0,00 31.046,30 31.046,30 0,00 -3.953,70
1 32102 Llicències urbanístiques. D'ocupació via públ 4.000,00 0,00 4.000,00 2.381,19 181,30 0,00 2.199,89 2.199,89 0,00 -1.800,11
1 32103 Llicències urbanístiques. D'obertura establim 5.000,00 0,00 5.000,00 3.388,65 555,74 0,00 2.832,91 2.832,91 0,00 -2.167,09
1 325 Taxa per expedició de documents. 3.000,00 0,00 3.000,00 1.974,73 3,00 0,00 1.971,73 1.971,73 0,00 -1.028,27
1 326 Taxa per retirada de vehicles. 3.000,00 0,00 3.000,00 3.277,50 72,40 0,00 3.205,10 3.205,10 0,00 205,10
1 32900 Publicitat emissora municipal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1 32901 Publicitat revista municipal 14.000,00 0,00 14.000,00 12.481,52 0,00 0,00 12.481,52 12.481,52 0,00 -1.518,48
1 32904 Llicència municipal autotaxi 160,00 0,00 160,00 157,78 0,00 0,00 157,78 157,78 0,00 -2,22
1 32905 Drets d'examen 1.000,00 0,00 1.000,00 2.156,50 14,80 0,00 2.141,70 2.141,70 0,00 1.141,70
1 32906 Lloguer sala plens 2.000,00 0,00 2.000,00 770,00 0,00 0,00 770,00 770,00 0,00 -1.230,00
1 32907 Lloguer Centre Aldara 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
1 32908 Lloguer Aula audiovisual 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
1 32909 Pleamar Vintage Market 5.000,00 0,00 5.000,00 1.510,00 920,00 0,00 590,00 590,00 0,00 -4.410,00
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1 32910 Nit de Bruixes 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.500,00
1 331 Taxa per entrada de vehicles. 45.000,00 0,00 45.000,00 43.946,29 549,28 0,00 43.397,01 40.883,55 2.513,46 -1.602,99
1 33200 Taxa sol i subsol. Energia elèctrica 83.000,00 0,00 83.000,00 65.920,51 0,00 0,00 65.920,51 65.920,51 0,00 -17.079,49
1 33201 Taxa sol i subsol. Gas 11.000,00 0,00 11.000,00 18.859,02 0,00 0,00 18.859,02 18.859,02 0,00 7.859,02
1 333 Taxa sol i subsol. Telecomunicacions 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.700,00
1 335 Taxa ocupació de la via pública amb terrasses 29.000,00 0,00 29.000,00 16.737,24 5.431,65 0,00 11.305,59 4.402,79 6.902,80 -17.694,41
1 338 Compensació de Telefónica de España, SA. 22.000,00 0,00 22.000,00 22.321,20 0,00 0,00 22.321,20 22.321,20 0,00 321,20
1 339 Altres taxes utilització privativa domini púb 10.000,00 0,00 10.000,00 5.730,62 0,00 0,00 5.730,62 5.730,62 0,00 -4.269,38
1 39100 Multes per infraccions urbanístiques. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
1 39110 Multes per infraccions tributàries i anàlogue 10.000,00 0,00 10.000,00 2.493,46 0,00 0,00 2.493,46 2.354,68 138,78 -7.506,54
1 39120 Multes infraccions Ordenança de circulació. 35.000,00 0,00 35.000,00 24.762,00 36,00 0,00 24.726,00 15.250,00 9.476,00 -10.274,00
1 39190 Altres multes i sancions. 2.000,00 0,00 2.000,00 11.073,00 0,00 0,00 11.073,00 6.973,00 4.100,00 9.073,00
1 39200 Recàrrec constrenyiment 500,00 0,00 500,00 608,98 0,00 0,00 608,98 608,98 0,00 108,98
1 39201 Recàrrec constrenyiment. BASE 50.000,00 0,00 50.000,00 58.158,82 0,00 0,00 58.158,82 58.158,82 0,00 8.158,82
1 39300 Interessos de demora. 2.000,00 0,00 2.000,00 2.694,78 0,00 0,00 2.694,78 2.694,78 0,00 694,78
1 39301 Interessos de demora. BASE 25.000,00 0,00 25.000,00 35.889,71 420,81 0,00 35.468,90 35.468,90 0,00 10.468,90
1 39900 Altres ingressos diversos. Altres ingressos 4.000,00 0,00 4.000,00 5.007,00 0,00 0,00 5.007,00 5.007,00 0,00 1.007,00
1 39902 Usuaris Centre Obert / PIJ / Altres 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1 39903 Indemnitzacions per sinistres 3.000,00 0,00 3.000,00 5.511,76 0,00 0,00 5.511,76 5.511,76 0,00 2.511,76
1 39904 Altres ingressos diversos. Area de festes 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
1 39905 Altres ingressos diversos. Area de Cultura 11.000,00 0,00 11.000,00 1.068,00 15,00 0,00 1.053,00 1.053,00 0,00 -9.947,00
1 39907 Altres ingressos diversos. Area de Turisme 2.000,00 0,00 2.000,00 472,50 0,00 0,00 472,50 472,50 0,00 -1.527,50
1 39908 Altres ingressos diversos. Area d'Esports 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
1 39909 Altres ingressos diversos. Area de Comunicaci 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
1 39911 Altres ingressos diversos. Area de Comerç 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
1 42000 Participació en els tributs de l’Estat. 1.055.000,00 0,00 1.055.000,00 1.114.665,00 18.316,56 0,00 1.096.348,44 1.096.348,44 0,00 41.348,44
1 42001 De l’Administració General de l’Estat. 100,00 0,00 100,00 84,68 0,00 0,00 84,68 84,68 0,00 -15,32
1 42020 Compensació per beneficis fiscals. Quotes IAE 75.000,00 0,00 75.000,00 78.331,80 0,00 0,00 78.331,80 78.331,80 0,00 3.331,80
1 42090 Altres transferències corrents de l’Administr 0,00 0,00 0,00 3.916,81 0,00 0,00 3.916,81 3.916,81 0,00 3.916,81
1 44100 De societats mercantils. Empresa Mixta d'Aigü 45.000,00 0,00 45.000,00 44.008,44 0,00 0,00 44.008,44 0,00 44.008,44 -991,56
1 45000 Participació en tributs de la comunitat autòn 95.000,00 0,00 95.000,00 110.778,16 0,00 0,00 110.778,16 110.778,16 0,00 15.778,16
1 45004 De l’AG de les CC.AA, Departament de Justícia 3.250,00 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00
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1 45005 De l’AG de les CC.AA. Departament d'Ensenyame 10.000,00 0,00 10.000,00 138.821,79 0,00 0,00 138.821,79 138.821,79 0,00 128.821,79
1 45006 De l’AG de les CC.AA, Departament de Cultura 3.000,00 0,00 3.000,00 7.263,10 0,00 0,00 7.263,10 7.263,10 0,00 4.263,10
1 45007 De l’AG de les CC.AA. Joventut 5.110,00 0,00 5.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.110,00
1 45008 De l’AG de les CC.AA, Departament de Turisme 25.000,00 7.455,15 32.455,15 32.455,17 0,00 0,00 32.455,17 32.455,17 0,00 0,02
1 45010 De l’administració general de les comunitats 0,00 10.499,99 10.499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.499,99
1 45101 D’OO.AA de la CC.AA. Ag. Catalana de l'Aigua 40.000,00 0,00 40.000,00 46.771,58 0,00 0,00 46.771,58 46.771,58 0,00 6.771,58
1 45102 D’OO.AA de la CC.AA. Agència de l'Habitatge 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00
1 46101 Diputació de Tarragona. Festes 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.100,00
1 46102 Diputació de Tarragona. Cultura 0,00 0,00 0,00 753,39 0,00 0,00 753,39 753,39 0,00 753,39
1 46104 Diputació de Tarragona. Turisme 27.264,80 0,00 27.264,80 26.994,54 0,00 0,00 26.994,54 26.994,54 0,00 -270,26
1 46106 Diputació de Tarragona. Comunicació 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
1 46107 Diputació de Tarragona. Ensenyament 82.946,31 0,00 82.946,31 66.937,50 0,00 0,00 66.937,50 66.937,50 0,00 -16.008,81
1 46108 Diputació de Tarragona. Medi Ambient 6.889,73 0,00 6.889,73 6.648,94 0,00 0,00 6.648,94 6.648,94 0,00 -240,79
1 46110 Diputació de Tarragona. Salut 0,00 0,00 0,00 2.279,97 0,00 0,00 2.279,97 2.279,97 0,00 2.279,97
1 46112 Diputació de Barcelona. Xarxa Audiovisual Loc 20.000,00 0,00 20.000,00 18.161,00 0,00 0,00 18.161,00 16.631,00 1.530,00 -1.839,00
1 46113 Diputació de Tarragona. Equipaments culturals 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
1 46506 Consell Comarcal del Tarragonès. Ensenyament 12.500,00 0,00 12.500,00 18.700,00 0,00 0,00 18.700,00 18.700,00 0,00 6.200,00
1 46507 Consell Comarcal del Tarragonès. Medi Ambient 10.185,37 0,00 10.185,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.185,37
1 47007 D’empreses privades. Fundació Caixabank 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1 52000 Interessos de dipòsits 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
1 54100 Lloguers de finques urbanes. Bar la Violeta 13.800,00 0,00 13.800,00 10.085,50 0,00 0,00 10.085,50 8.935,50 1.150,00 -3.714,50
1 54101 Lloguers de finques urbanes. Oficina de Corre 3.882,72 0,00 3.882,72 3.882,72 0,00 0,00 3.882,72 2.912,04 970,68 0,00
1 54102 Lloguers de finques urbanes. Empresa Mixta d' 7.625,52 0,00 7.625,52 7.648,92 0,00 0,00 7.648,92 3.824,46 3.824,46 23,40
1 55000 Concessions. Bar piscina municipal 1.000,00 0,00 1.000,00 4.101,00 0,00 0,00 4.101,00 4.101,00 0,00 3.101,00
1 55001 Concessions. Bar Pavelló 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
1 55100 Concessions. Locals temporada platja 52.000,00 0,00 52.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 -45.000,00
1 55102 Concessions. Nínxols  i columbaris cementiri 2.000,00 0,00 2.000,00 5.987,18 369,15 0,00 5.618,03 5.618,03 0,00 3.618,03
1 75101 D’organismes autònoms i agències de les comun 0,00 27.711,27 27.711,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.711,27
1 76106 De diputacions, consells o cabildos. PAM 2017 0,00 30.456,88 30.456,88 348.684,65 0,00 0,00 348.684,65 348.684,65 0,00 318.227,77
1 76108 De diputacions, consells o cabildos. PEXI 201 0,00 0,00 0,00 38.207,00 0,00 0,00 38.207,00 38.207,00 0,00 38.207,00
1 76109 De diputacions, consells o cabildos. 0,00 28.737,38 28.737,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.737,38
1 76110 De diputacions, consells o cabildos. 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
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1 76500 De comarques. Consell Comarcal del Tarragonès 0,00 5.454,54 5.454,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.454,54
1 87000 Per a despeses generals. 0,00 324.098,99 324.098,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -324.098,99
1 87010 Per a despeses amb finançament afectat. 0,00 86.561,73 86.561,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86.561,73
1 91300 Préstecs rebuts a llarg termini d’ens de fora 0,00 319.000,00 319.000,00 319.000,00 0,00 0,00 319.000,00 319.000,00 0,00 0,00
1 AJUNTAMENT D'ALTAFULLA 8.047.445,45 844.975,93 8.892.421,38 8.848.555,46 145.555,07 0,00 8.703.000,39 8.013.817,50 689.182,89 -189.420,99

8.047.445,45TOTAL 844.975,93 8.892.421,38 8.848.555,46 145.555,07 0,00 8.703.000,39 8.013.817,50 689.182,89 -189.420,99
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE  

A la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla, a 3 de febrer de 2022 

 

 

A la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla, el dia 3 de febrer de 2022, es reuneixen els 

senyors regidors que tot seguit es relacionen, sota la presidència del senyor Jordi Molinera i 

Poblet, i amb l’assistència de la secretària municipal, la Sra. Eva Pedraza Bolaño, per tal de 

celebrar sessió extraordinària del Ple. 

Assisteixen: 

 Sr. Jordi Molinera i Poblet (L’EINA-AM-ERC) 

 Sra. Alba Muntadas i Olivé (L’EINA- AM-ERC) 

 Sr. Daniel Franquès i Marsal (L’EINA- AM-ERC) 

 Sra. Gemma Maymó i Masip (L’EINA- AM-ERC) 

 Sr. Àlex Cañas i Torres (L’EINA- AM-ERC) 

 Sra. Natàlia Sanz Pijuan (Ara Altafulla) 

 Sra. Montserrat Castellarnau Vicente (AA-ECG) 

 Sra. Mª Luisa Méndez-Vigo Campos (AA-ECG) 

 Sr. Jaume Sánchez Hernández (AA-ECG) 

 Sr. Francesc Farré Camps (AA-ECG) 

 Sr. Héctor López Bofill (Junts per Altafulla) 

 Sr. Xavier Rofas Gasulla (regidor no adscrit) 

 Sra. Eva Pedraza Bolaño (secretària municipal) 

Excusen la seva absència: 

 Sra. Inma Morales Navarro (PSC-CP) 

 Sra. Berta Ramos Unceta-Barrenechea (interventora municipal) 

 

 

La vídeo-acta relativa a la present sessió està disponible al següent enllaç:  

 http://videoacta.altafulla.cat  

 

Per odre del president, quan són les 12:00 hores del migdia, es dóna inici a la sessió, d’acord 

amb el següent ordre del dia:  

ORDRE DEL DIA 

Punt únic.- Proposta presentada pels grups municipals AA-ECG, Junts per Altafulla, PSC-CP, Ara 

Altafulla i regidor no adscrit (senyor Xavier Rofas Gasulla), relativa a l’ús de l’esplai per la Gent Gran 

(anotacions Registre General Entrada ENTRA-2021-11141 i ENTRA-2022-500). 

http://videoacta.altafulla.cat/
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Punt únic.- Proposta presentada pels grups municipals AA-ECG, Junts per Altafulla, 

PSC-CP, Ara Altafulla i regidor no adscrit (senyor Xavier Rofas Gasulla), relativa a 

l’ús de l’esplai per la Gent Gran (anotacions Registre General Entrada ENTRA-2021-

11141 i ENTRA-2022-500). 

 

«Atenent el malestar expressat per la junta de l’Esplai de la Gent Gran, després que el govern municipal 

de l’ajuntament d’Altafulla hagi autoritzat a utilitzar el local de la Gent Gran del carrer de les Bruixes, 8-
10 per a diferents usos a diverses entitats en els darrers mesos sense cap relació ni comunicació a la 
Junta de l’Esplai de la Gent Gran. 
 

Tenint en compte l’acta de la donació a perpetuïtat l’any 1985 per part de Jose Maria Lafarga a favor de 
l’ajuntament d’Altafulla amb la condició que sigui destinat a la Gent Gran. 
 
Essent coneixedors de l’acte del ple municipal del 24 d’abril de 1985 que ratifica la donació i les 
condicions per l’ús del local destinat a la Gent Gran. 

 
Aquest consistori acorda en la sessió plenària extraordinària del 3 de febrer de 2022, els següents 

acords: 
 
1. Ratificar l´us exclusiu per activitats de la Gent Gran, tal com consta a l’escriptura de donació i en 
l’acord municipal del 24 d’abril de 1985. 
 
2.  Facultar l’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla com a únics gestors d’aquest espai municipal. 
 

3. La titularitat de l’espai és de l’Ajuntament amb la condició que només es pot destinar a projectes o 
activitats per la Gent Gran. En cas que el Consistori volgués fer ús del local, puntualment, per una 
activitat aliena a la Gent Gran, caldrà que la Junta de l’Esplai de la Gent Gran doni el seu vistiplau. En 
aquest supòsit qualsevol desperfecte o despesa anirà a càrrec de l’activitat autoritzada o subsidiàriament 
de l’Ajuntament.  
 

4. Dotar l’Esplai de la Gent Gran del finançament suficient per poder dur a terme les seves activitats 
adreçades a la Gent Gran d’Altafulla. El manteniment de les instal·lacions, com  a edifici municipal,  anirà 

a càrrec del Consistori. 
 
5. Exigir a l’equip de govern que es disculpi a la Junta de l’Esplai de la Gent Gran i al conjunt dels socis i 
sòcies per haver autoritzat una serie d’activitats al marge del coneixement i autorització de l’Esplai de la 

Gent Gran.» 

 

Els membres presents del Ple van aprovar la proposta presentada amb el següents vots: 

A favor (7) En contra (0) Abstencions (5) 

Sra. Natàlia Sanz (Ara Altafulla) 

Sr. Hèctor López (Junts x Altafulla) 

Sra. Marisa Méndez-Vigo (AA-ECG) 

Sra. Montse Castellarnau (AA-ECG) 

Sr. Jaume Sánchez  (AA-ECG) 

Sr. Francesc Farré (AA-ECG) 

Sr. Xavier Rofas (no adscrit) 

 
Sr. Jordi Molinera (L’EINA-AM-ERC) 

Sra. Alba Muntadas (L’EINA-AM-ERC) 

Sr. Dani Franquès (L’EINA-AM-ERC) 

Sra. Gemma Maymó (L’EINA-AM-ERC) 

Sr. Àlex Cañas (L’EINA-AM-ERC) 

 

 

 Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia. 

 

 

http://videoacta.altafulla.cat/?meeting=video_202202031159000000_FH.mov&topic=1
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I no havent-hi més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió quan són les 13:17 

hores del vespre. En dono fe. 

 

 

Altafulla, a la data de la signatura electrònica. 

 

La secretària Vist i plau 

 L’alcalde 
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1 DESPESES DE PERSONAL. 4.123.197,79 11.000,00 4.134.197,79 4.048.950,07 4.048.103,07 4.047.328,67 774,40 86.094,72
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 3.434.841,72 645.303,68 4.080.145,40 3.784.746,47 3.594.482,51 3.031.034,55 563.447,96 485.662,89
3 DESPESES FINANCERES. 8.236,19 0,00 8.236,19 2.236,19 2.236,19 2.236,19 0,00 6.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 335.550,00 -3.900,00 331.650,00 182.006,00 182.006,00 102.144,48 79.861,52 149.644,00
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 24.750,00 0,00 24.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.750,00
6 INVERSIONS REALS. 890.966,33 1.056.023,96 1.946.990,29 1.000.529,33 586.528,60 396.199,11 190.329,49 1.360.461,69
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
9 PASSIUS FINANCERS. 31.900,00 0,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 0,00 0,00

8.849.442,03TOTAL 1.718.427,64 10.567.869,67 9.060.368,06 8.455.256,37 7.610.843,00 844.413,37 2.112.613,30
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CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
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2 132 204 01 Lloguer financer vehicles policia local 26.687,16 0,00 26.687,16 26.687,16 26.687,16 26.687,16 0,00 0,00
2 132 21200 01 Edificis i altres construccions. 1.500,00 0,00 1.500,00 893,83 893,83 893,83 0,00 606,17
2 132 21300 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 2.000,00 0,00 2.000,00 630,41 630,41 146,41 484,00 1.369,59
2 132 214 01 Manteniment vehicles policia local 3.000,00 0,00 3.000,00 546,61 546,61 522,41 24,20 2.453,39
2 132 216 01 Manteniment equip informàtic policia local 4.000,00 0,00 4.000,00 2.944,04 2.944,04 2.944,04 0,00 1.055,96
2 132 22100 01 Energia elèctrica. 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 3.778,11 3.320,23 457,88 2.221,89
2 132 22103 01 Combustibles i carburants policia local 8.000,00 0,00 8.000,00 8.725,69 8.725,69 5.365,04 3.360,65 -725,69
2 132 22104 01 Vestuari policia local 9.000,00 7.000,00 16.000,00 15.570,28 15.544,63 15.544,63 0,00 455,37
2 132 22200 01 Comunicacions telefòniques 3.500,00 0,00 3.500,00 2.187,58 2.187,58 1.698,59 488,99 1.312,42
2 132 22203 01 Comunicacions informàtiques 2.500,00 0,00 2.500,00 2.269,10 2.269,10 1.419,76 849,34 230,90
2 132 22608 01 Despeses diverses. Altres 8.000,00 10.100,00 18.100,00 24.779,09 24.779,09 24.779,09 0,00 -6.679,09
2 132 60900 01 Reforma local policia local 0,00 15.875,23 15.875,23 15.869,26 10.468,80 0,00 10.468,80 5.406,43
2 132 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 2.000,00 1.900,00 3.900,00 3.892,70 3.892,70 3.892,70 0,00 7,30
2 132 62600 01 Equips per a processos d’informació. 2.000,00 0,00 2.000,00 579,64 579,64 425,77 153,87 1.420,36
2 132 Seguretat i ordre públic. 78.187,16 34.875,23 113.062,39 111.575,39 103.927,39 87.639,66 16.287,73 9.135,00

2 135 21200 01 Edificis i altres construccions. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2 135 22200 01 Serveis de telecomunicacions. 700,00 0,00 700,00 598,95 598,95 550,55 48,40 101,05
2 135 22608 01 Despeses diverses. Altres 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2 135 48900 01 Subvenció Grup de Protecció Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2 135 Protecció civil. 3.700,00 0,00 3.700,00 598,95 598,95 550,55 48,40 3.101,05

2 231 20200 01 Lloguers habitatges urgència social 9.500,00 0,00 9.500,00 10.407,54 10.407,54 10.407,54 0,00 -907,54
2 231 20201 01 Lloguer local Centre Obert 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
2 231 21200 01 Edificis i altres construccions. 1.000,00 0,00 1.000,00 105,00 105,00 105,00 0,00 895,00
2 231 22200 01 Comunicacions telefòniques C. Obert / Esplai Jubilats 1.000,00 0,00 1.000,00 337,96 337,96 319,81 18,15 662,04
2 231 22203 01 Comunicacions informàtiques C. Obert / Esplai Jubilats 1.500,00 0,00 1.500,00 1.227,75 1.227,75 857,49 370,26 272,25
2 231 22614 01 Despeses diverses benestar social 2.000,00 14.965,31 16.965,31 8.621,90 8.177,83 7.724,23 453,60 8.787,48
2 231 22615 01 Despeses diverses Centre Obert 1.000,00 0,00 1.000,00 1.388,42 1.388,42 1.388,42 0,00 -388,42
2 231 22711 01 Educadors Centre Obert 24.000,00 8.000,00 32.000,00 39.548,23 39.548,23 32.708,23 6.840,00 -7.548,23
2 231 46506 01 Consell Comarcal. Benestar Social 65.000,00 0,00 65.000,00 37.496,84 37.496,84 25.801,77 11.695,07 27.503,16
2 231 48000 01 Ajuts rodamons 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
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2 231 48001 01 Ajuts d'urgència social 4.000,00 0,00 4.000,00 3.231,49 3.231,49 3.231,49 0,00 768,51
2 231 48002 01 Subvencions ajuts socials Covid19 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2 231 48008 01 Càritas d'Altafulla 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2 231 48009 01 Fundació Bonanit 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2 231 48012 01 Ajut humanitari 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00
2 231 48013 01 Fundació Esclerosi Múltiple 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2 231 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2 231 62400 01 Vehicle policia local 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00
2 231 62500 01 Mobiliari. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2 231 62600 01 Equips per a processos d’informació. 1.000,00 0,00 1.000,00 669,53 669,53 669,53 0,00 330,47
2 231 78000 01 Subvenció mur església 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
2 231 Assistència social primària. 147.500,00 46.965,31 194.465,31 131.034,66 130.590,59 83.213,51 47.377,08 63.874,72

2 241 22709 01 Altres treballs 1.000,00 6.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
2 241 Foment de l’ocupació. 1.000,00 6.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

2 337 21200 01 Edificis i altres construccions. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2 337 21300 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2 337 22200 01 Comunicacions telefòniques PIJ 1.000,00 0,00 1.000,00 468,87 468,87 431,34 37,53 531,13
2 337 22203 01 Comunicacions informàtiques PIJ 1.000,00 0,00 1.000,00 643,59 643,59 388,89 254,70 356,41
2 337 22608 01 Despeses diverses PIJ 4.000,00 1.880,00 5.880,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.880,00
2 337 22609 01 Activitats PIJ 2.000,00 0,00 2.000,00 5.657,73 5.657,73 3.624,93 2.032,80 -3.657,73
2 337 22709 01 Altres treballs PIJ 9.000,00 6.000,00 15.000,00 17.962,00 17.962,00 16.570,00 1.392,00 -2.962,00
2 337 62500 01 Mobiliari. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2 337 62600 01 Equips per a processos d’informació. 1.000,00 0,00 1.000,00 87,91 87,91 87,91 0,00 912,09
2 337 Instal·lacions d’ocupació del temps lliure 21.000,00 7.880,00 28.880,00 25.820,10 25.820,10 22.103,07 3.717,03 3.059,90

2 912 10000 01 Dedicacions parcials i exclusives regidors 121.896,01 0,00 121.896,01 118.577,64 118.577,64 118.577,64 0,00 3.318,37
2 912 22200 01 Comunicacions telefòniques regidors 1.000,00 0,00 1.000,00 101,24 101,24 101,24 0,00 898,76
2 912 224 01 Primes d’assegurances. 4.700,00 0,00 4.700,00 4.824,43 4.824,43 4.824,43 0,00 -124,43
2 912 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.094,64 1.094,64 1.032,75 61,89 405,36
2 912 22602 01 Publicitat i propaganda. 3.000,00 0,00 3.000,00 1.198,75 1.198,75 1.198,75 0,00 1.801,25
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2 912 22608 01 Despeses diverses. Altres 3.000,00 3.000,00 6.000,00 9.406,60 9.309,10 6.660,41 2.648,69 -3.309,10
2 912 23000 01 Dietes per desplaçaments de càrrecs electes 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2 912 23100 01 Locomoció de càrrecs electes 1.000,00 0,00 1.000,00 513,96 513,96 513,96 0,00 486,04
2 912 23300 01 Altres indemnitzacions. 26.000,00 0,00 26.000,00 25.899,73 25.899,73 25.899,73 0,00 100,27
2 912 48900 01 Assignacions grups polítics municipals 5.000,00 5.000,00 10.000,00 2.622,48 2.622,48 0,00 2.622,48 7.377,52
2 912 Òrgans de govern. 167.097,01 8.000,00 175.097,01 164.239,47 164.141,97 158.808,91 5.333,06 10.955,04

2 920 60900 01 Pumptrack zona C. Pedrera 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2 920 Administració general. 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2 924 21005 01 Ressalts Marquès de Tamarit 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
2 924 22709 01 Altres treballs 24.000,00 -13.400,00 10.600,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 0,00 6.607,00
2 924 22710 01 Milllores accés platja 0,00 5.000,00 5.000,00 4.994,88 4.994,88 0,00 4.994,88 5,12
2 924 22711 01 Jardins autòctons 0,00 7.000,00 7.000,00 7.145,05 0,00 0,00 0,00 7.000,00
2 924 22712 01 Estudi energia solar 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2 924 22713 01 Esplai. Lleure per a joves 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00
2 924 22714 01 Projecte Francesc Blanch 0,00 3.000,00 3.000,00 1.092,85 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2 924 61904 01 Bancs al parc de Voramar 0,00 1.500,00 1.500,00 1.494,35 1.494,35 0,00 1.494,35 5,65
2 924 62300 01 Millora enllumenat Pont de Mar 0,00 5.000,00 5.000,00 847,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2 924 Participació ciutadana. 24.000,00 36.000,00 60.000,00 19.567,13 10.482,23 3.993,00 6.489,23 49.517,77

2 Alcaldia 442.484,17 189.720,54 632.204,71 452.835,70 435.561,23 356.308,70 79.252,53 196.643,48
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3 151 22706 01 Estudis i treballs tècnics. 20.000,00 80.259,87 100.259,87 88.678,50 41.937,80 23.401,40 18.536,40 58.322,07
3 151 22709 01 Treballs estudiants en pràctiques 1,00 5.000,00 5.001,00 667,49 667,49 667,49 0,00 4.333,51
3 151 61901 01 Obres remodelació Casal la Violeta 354.000,00 6.857,43 360.857,43 324.518,84 119.555,91 70.143,14 49.412,77 241.301,52
3 151 61902 01 Mur Hort del Senyor 0,00 9.000,00 9.000,00 8.787,47 8.787,47 8.787,47 0,00 212,53
3 151 61903 01 Plaça Martí Royo 0,00 125.000,00 125.000,00 16.860,14 0,00 0,00 0,00 125.000,00
3 151 61905 01 Plaça 1 d'octubre 0,00 90.000,00 90.000,00 61.336,49 48.298,74 48.298,74 0,00 41.701,26
3 151 61906 01 Obres mòdul Teresa Manero Arxiu 0,00 48.400,00 48.400,00 48.145,08 0,00 0,00 0,00 48.400,00
3 151 62300 01 Equipament escènic Casal la Violeta 0,00 81.466,61 81.466,61 0,00 0,00 0,00 0,00 81.466,61
3 151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística 374.001,00 445.983,91 819.984,91 548.994,01 219.247,41 151.298,24 67.949,17 600.737,50

3 160 21003 01 Manteniment Edar Via Herculea / Brises del Mar 65.000,00 0,00 65.000,00 53.586,24 53.586,24 49.120,72 4.465,52 11.413,76
3 160 61903 01 Aïllament emissari submarí 0,00 24.010,33 24.010,33 24.010,33 0,00 0,00 0,00 24.010,33
3 160 61904 01 Reparació emissari submarí 0,00 32.620,49 32.620,49 30.305,16 0,00 0,00 0,00 32.620,49
3 160 Clavegueram. 65.000,00 56.630,82 121.630,82 107.901,73 53.586,24 49.120,72 4.465,52 68.044,58

3 161 61900 01 Aigua urbanització Brises del Mar 448.616,33 0,00 448.616,33 0,00 0,00 0,00 0,00 448.616,33
3 161 61902 01 Reparació Via Herculea 0,00 24.100,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.100,00
3 161 Proveïment domiciliari d’aigua potable. 448.616,33 24.100,00 472.716,33 0,00 0,00 0,00 0,00 472.716,33

3 1621 20300 01 Lloguer contenidors i autocompactador 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
3 1621 21300 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3 1621 22602 01 Campanyes de reciclatge 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3 1621 22709 01 Contracte Consell Comarcal. Servei de recollida 869.710,20 71.000,00 940.710,20 816.472,74 816.472,74 674.972,01 141.500,73 124.237,46
3 1621 22710 01 Contracte Consell Comarcal. Servei d'incineració residus 154.000,00 0,00 154.000,00 210.134,85 210.134,85 148.373,89 61.760,96 -56.134,85
3 1621 22711 01 Pla local de prevenció de residus 0,00 21.324,63 21.324,63 21.292,62 14.758,62 0,00 14.758,62 6.566,01
3 1621 46504 01 Consell Comarcal. Comissió gestió contracte recollida escombrarie 25.000,00 0,00 25.000,00 -2.040,14 -2.040,14 -5.525,41 3.485,27 27.040,14
3 1621 61900 01 Soterrament contenidors fora de conveni 34.000,00 0,00 34.000,00 33.047,62 33.047,62 33.047,62 0,00 952,38
3 1621 62900 01 Cartelleria illes brossa 0,00 22.000,00 22.000,00 19.011,58 19.011,58 0,00 19.011,58 2.988,42
3 1621 Recollida de residus. 1.090.710,20 114.324,63 1.205.034,83 1.097.919,27 1.091.385,27 850.868,11 240.517,16 113.649,56

3 163 21300 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 25.000,00 10.000,00 35.000,00 32.204,40 32.204,40 30.842,63 1.361,77 2.795,60
3 163 22103 01 Combustibles i carburants màquines neteja viària 10.000,00 0,00 10.000,00 10.526,08 10.526,08 7.353,56 3.172,52 -526,08
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3 163 22709 01 Altres treballs 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
3 163 Neteja viària. 35.001,00 10.000,00 45.001,00 42.730,48 42.730,48 38.196,19 4.534,29 2.270,52

3 164 20301 01 Lloguer de maquinària 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3 164 21200 01 Edificis i altres construccions. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3 164 22709 01 Altres treballs 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3 164 61900 01 Reforma cementiri 0,00 18.000,00 18.000,00 4.489,10 0,00 0,00 0,00 18.000,00
3 164 62300 01 Elevador manual cementiri 8.500,00 0,00 8.500,00 7.703,77 7.703,77 7.703,77 0,00 796,23
3 164 Cementiri i serveis funeraris. 12.000,00 18.000,00 30.000,00 12.192,87 7.703,77 7.703,77 0,00 22.296,23

3 165 20301 01 Lloguer de maquinària 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3 165 21001 01 Manteniment enllumenat públic 25.000,00 8.000,00 33.000,00 36.849,79 36.849,79 33.253,61 3.596,18 -3.849,79
3 165 22100 01 Energia elèctrica. 235.000,00 0,00 235.000,00 226.833,86 187.284,22 159.286,00 27.998,22 47.715,78
3 165 22706 01 Estudis i treballs tècnics. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
3 165 62300 01 Substitució lluminàries diferents carrers 0,00 18.029,50 18.029,50 16.277,96 16.277,96 0,00 16.277,96 1.751,54
3 165 62301 01 Enllumenat C. Ermita / Hort del Senyor 0,00 11.000,00 11.000,00 8.903,53 8.903,53 8.903,53 0,00 2.096,47
3 165 Enllumenat públic. 261.001,00 37.029,50 298.030,50 288.865,14 249.315,50 201.443,14 47.872,36 48.715,00

3 170 21200 01 Adequació Hort del Senyor 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
3 170 22709 01 Horts i tallers escolars 8.000,00 1.600,00 9.600,00 8.703,60 8.703,60 5.743,60 2.960,00 896,40
3 170 22711 01 Balissament platja 9.000,00 0,00 9.000,00 8.252,20 8.252,20 8.252,20 0,00 747,80
3 170 22712 01 Control de plagues i legionel·la 15.000,00 0,00 15.000,00 13.733,52 13.733,52 10.300,14 3.433,38 1.266,48
3 170 22713 01 Reposició i condicionament platges 5.000,00 18.700,00 23.700,00 17.104,56 17.104,56 17.104,56 0,00 6.595,44
3 170 22714 01 Altres treballs 1.950,00 5.479,48 7.429,48 18.536,27 14.061,40 11.376,61 2.684,79 -6.631,92
3 170 22715 01 Treballs conservació natura - 0,5% IBI urbana 20.000,00 0,00 20.000,00 16.147,78 15.734,89 15.734,89 0,00 4.265,11
3 170 22717 01 Treballs prevenció incendis 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
3 170 48900 01 Quota AMEP. Associació de municipis per a l'energia pública 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
3 170 48901 01 Associació mediambiental la Sínia 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
3 170 48902 01 Quota XCN 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00
3 170 62300 01 Rentapeus platja 6.100,00 300,00 6.400,00 6.334,68 6.334,68 6.334,68 0,00 65,32
3 170 Administració general del medi ambient. 66.301,00 27.429,48 93.730,48 90.262,61 85.374,85 75.296,68 10.078,17 8.355,63
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3 232 22699 01 Altres despeses diverses. 1.500,00 0,00 1.500,00 2.134,41 2.134,41 1.564,59 569,82 -634,41
3 232 22709 01 Tallers escoles 5.500,00 16.436,94 21.936,94 12.810,00 12.490,00 6.770,00 5.720,00 9.446,94
3 232 22710 01 Punts lila 3.000,00 2.371,60 5.371,60 2.371,60 2.371,60 2.371,60 0,00 3.000,00
3 232 48900 01 Quota observatori dels mitjans de comunicació 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3 232 Polítiques de gènere 10.500,00 18.808,54 29.308,54 17.316,01 16.996,01 10.706,19 6.289,82 12.312,53

3 920 20301 01 Lloguer contenidors treballs brigada 11.000,00 0,00 11.000,00 15.804,11 15.804,11 11.949,66 3.854,45 -4.804,11
3 920 20302 01 Elevador brigada municipal 0,00 1.000,00 1.000,00 1.391,14 1.391,14 0,00 1.391,14 -391,14
3 920 204 01 Lloguer financer vehicles brigada 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3 920 21200 01 Manteniment edifici Ajuntament 15.000,00 0,00 15.000,00 7.781,33 4.486,68 4.486,68 0,00 10.513,32
3 920 21201 01 Manteniment altres edificis i construccions 40.000,00 21.539,60 61.539,60 70.079,74 70.079,74 64.141,56 5.938,18 -8.540,14
3 920 21302 01 Manteniment extintors 4.000,00 0,00 4.000,00 3.830,86 3.830,86 2.574,28 1.256,58 169,14
3 920 21303 01 Manteniment ascensors 4.000,00 5.000,00 9.000,00 6.804,60 5.189,78 3.978,69 1.211,09 3.810,22
3 920 21304 01 Manteniment maquinària brigada 12.000,00 10.000,00 22.000,00 17.103,40 17.103,40 16.833,38 270,02 4.896,60
3 920 21305 01 Altres manteniments 9.000,00 24.200,00 33.200,00 33.027,31 33.027,31 32.635,63 391,68 172,69
3 920 21306 01 Reparació llums de Nadal 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
3 920 214 01 Manteniment vehicles brigada 15.000,00 0,00 15.000,00 9.725,22 9.725,22 9.559,54 165,68 5.274,78
3 920 22100 01 Energia elèctrica. 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 10.281,28 9.348,93 932,35 718,72
3 920 22101 01 Subministrament aigua 10.000,00 0,00 10.000,00 15.604,75 15.604,75 13.367,28 2.237,47 -5.604,75
3 920 22103 01 Combustibles i carburants brigada municipal 18.000,00 4.000,00 22.000,00 21.776,77 21.776,77 12.961,06 8.815,71 223,23
3 920 22104 01 Vestuari brigada municipal 5.000,00 0,00 5.000,00 3.609,34 3.609,34 3.211,72 397,62 1.390,66
3 920 22110 01 Productes de neteja 22.000,00 10.000,00 32.000,00 31.899,62 31.899,62 30.169,29 1.730,33 100,38
3 920 22610 01 Materials treballs brigada municipal 25.000,00 947,01 25.947,01 38.915,32 38.915,32 34.589,13 4.326,19 -12.968,31
3 920 22700 01 Contracte neteja dependències municipals 64.500,00 0,00 64.500,00 73.911,45 73.911,40 63.530,94 10.380,46 -9.411,40
3 920 22701 01 Assessorament jurídic urbanisme 18.150,00 0,00 18.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.150,00
3 920 62302 01 Maquinària brigada municipal 3.000,00 0,00 3.000,00 2.991,64 2.991,64 2.991,64 0,00 8,36
3 920 62400 01 Compra vehicles 0,00 38.000,00 38.000,00 37.956,49 0,00 0,00 0,00 38.000,00
3 920 Administració general. 287.150,00 121.886,61 409.036,61 403.213,09 359.628,36 316.329,41 43.298,95 49.408,25

3 Serveis municipals, Urbanisme i Obres públiques, Medi Ambient i P 2.650.280,53 874.193,49 3.524.474,02 2.609.395,21 2.125.967,89 1.700.962,45 425.005,44 1.398.506,13
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4 011 310 01 Interessos. 2.236,19 0,00 2.236,19 2.236,19 2.236,19 2.236,19 0,00 0,00
4 011 913 01 Amortització de préstecs a llarg termini d’ens de fora del sector 31.900,00 0,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 0,00 0,00
4 011 Deute públic. 34.136,19 0,00 34.136,19 34.136,19 34.136,19 34.136,19 0,00 0,00

4 491 21200 01 Edificis i altres construccions. 1.000,00 0,00 1.000,00 381,15 381,15 381,15 0,00 618,85
4 491 21300 01 Manteniment maquinària 1.000,00 278,80 1.278,80 248,05 248,05 248,05 0,00 1.030,75
4 491 216 01 Manteniment equip informàtic 1.000,00 0,00 1.000,00 974,05 974,05 974,05 0,00 25,95
4 491 22100 01 Energia elèctrica. 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 3.964,81 3.964,81 0,00 35,19
4 491 22200 01 Comunicacions telefòniques 2.500,00 0,00 2.500,00 1.916,39 1.916,39 1.427,66 488,73 583,61
4 491 22203 01 Comunicacions informàtiques 3.000,00 0,00 3.000,00 2.610,70 2.610,70 1.916,20 694,50 389,30
4 491 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4 491 22602 01 Publicitat i propaganda. 5.000,00 0,00 5.000,00 4.044,12 4.044,12 3.620,62 423,50 955,88
4 491 22611 01 Altres despeses diverses 3.000,00 0,00 3.000,00 5.996,06 5.996,06 4.783,03 1.213,03 -2.996,06
4 491 22709 01 Elaboració revista municipal 28.000,00 0,00 28.000,00 28.348,96 28.348,96 26.025,60 2.323,36 -348,96
4 491 22710 01 Redactor/a emissora 7.000,00 0,00 7.000,00 11.628,10 11.628,10 10.297,10 1.331,00 -4.628,10
4 491 22711 01 Comercial emissora 7.000,00 0,00 7.000,00 3.560,09 3.560,09 3.430,76 129,33 3.439,91
4 491 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 1.000,00 245,00 1.245,00 1.352,68 0,00 0,00 0,00 1.245,00
4 491 62500 01 Mobiliari emissora municipal 0,00 1.500,00 1.500,00 1.401,18 1.401,18 1.401,18 0,00 98,82
4 491 62600 01 Equips per a processos d’informació. 1.000,00 0,00 1.000,00 680,69 680,69 680,69 0,00 319,31
4 491 Societat de la informació. 65.500,00 2.023,80 67.523,80 67.142,22 65.754,35 59.150,90 6.603,45 1.769,45

4 920 11000 01 Personal eventual 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
4 920 12000 01 Sous del grup A1. 98.690,27 0,00 98.690,27 64.504,63 64.504,63 64.504,63 0,00 34.185,64
4 920 12001 01 Sous del grup A2. 51.550,94 0,00 51.550,94 27.222,29 27.222,29 27.222,29 0,00 24.328,65
4 920 12003 01 Sous del grup C1. 42.334,63 0,00 42.334,63 203.774,47 203.774,47 203.774,47 0,00 -161.439,84
4 920 12004 01 Sous del grup C2. 313.063,20 0,00 313.063,20 54.393,27 54.393,27 54.393,27 0,00 258.669,93
4 920 12005 01 Sous del grup E. 99.435,00 0,00 99.435,00 70.118,91 70.118,91 70.118,91 0,00 29.316,09
4 920 12006 01 Triennis. 56.019,24 0,00 56.019,24 53.902,84 53.902,84 53.902,84 0,00 2.116,40
4 920 12100 01 Complement de destinació. 221.166,93 0,00 221.166,93 220.462,13 220.462,13 220.462,13 0,00 704,80
4 920 12101 01 Complement específic. 444.101,44 0,00 444.101,44 423.105,18 423.105,18 423.105,18 0,00 20.996,26
4 920 12103 01 Altres complements 109,08 0,00 109,08 35.457,51 35.457,51 35.457,51 0,00 -35.348,43
4 920 12200 01 Retribucions en espècie 2.000,00 0,00 2.000,00 84,85 84,85 84,85 0,00 1.915,15
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4 920 13000 01 Personal laboral fix 1.312.016,44 0,00 1.312.016,44 1.354.619,32 1.354.619,32 1.354.619,32 0,00 -42.602,88
4 920 13001 01 Hores extraordinàries 1,00 0,00 1,00 21.938,40 21.938,40 21.938,40 0,00 -21.937,40
4 920 13100 01 Personal laboral temporal 44.421,46 0,00 44.421,46 116.639,95 116.639,95 116.639,95 0,00 -72.218,49
4 920 14300 01 Altre personal. Convenis SOC contractes pràctiques 0,00 11.000,00 11.000,00 3.753,04 3.753,04 3.753,04 0,00 7.246,96
4 920 15000 01 Productivitat 239.364,86 0,00 239.364,86 222.135,12 222.135,12 222.135,12 0,00 17.229,74
4 920 15100 01 Gratificacions extraordinàries 43.841,59 0,00 43.841,59 81.631,49 81.631,49 81.631,49 0,00 -37.789,90
4 920 16000 01 Seguretat Social a càrrec de l'empresa 982.184,70 0,00 982.184,70 936.058,66 936.058,66 936.058,66 0,00 46.126,04
4 920 16004 01 Quotes socials. Primes assistència mèdica 5.000,00 0,00 5.000,00 2.856,04 2.856,04 2.856,04 0,00 2.143,96
4 920 16008 01 Quotes socials. Assistència medicofarmacèutica. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4 920 16200 01 Formació i perfeccionament del personal. 5.000,00 0,00 5.000,00 4.048,40 3.201,40 2.427,00 774,40 1.798,60
4 920 16204 01 Fons social del personal 35.000,00 0,00 35.000,00 33.665,93 33.665,93 33.665,93 0,00 1.334,07
4 920 16205 01 Primes d'assegurances del personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
4 920 20200 01 Lloguers. Pàrquing / Arquebisbat / Magatzem brigada 22.500,00 0,00 22.500,00 24.412,56 24.412,56 19.344,34 5.068,22 -1.912,56
4 920 20300 01 Lloguer equip per a vídeo actes 15.000,00 0,00 15.000,00 12.399,50 12.399,50 9.919,60 2.479,90 2.600,50
4 920 21300 01 Manteniment impressores 8.000,00 0,00 8.000,00 8.749,93 8.592,88 7.224,66 1.368,22 -592,88
4 920 21301 01 Manteniment alarmes dependències 7.000,00 0,00 7.000,00 6.564,25 6.564,25 6.564,25 0,00 435,75
4 920 216 01 Manteniment equip informàtic 27.000,00 23.728,11 50.728,11 50.599,10 50.599,10 44.269,61 6.329,49 129,01
4 920 22000 01 Material d'oficina 6.000,00 0,00 6.000,00 3.942,03 3.942,03 3.734,08 207,95 2.057,97
4 920 22001 01 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 8.000,00 0,00 8.000,00 9.228,48 9.228,48 9.048,45 180,03 -1.228,48
4 920 22002 01 Material informàtic no inventariable. 1.000,00 0,00 1.000,00 773,06 773,06 688,66 84,40 226,94
4 920 22106 01 Productes farmacèutics i material sanitari. 200,00 0,00 200,00 331,50 331,50 331,50 0,00 -131,50
4 920 22200 01 Comunicacions telefòniques 13.000,00 0,00 13.000,00 19.918,53 19.918,53 11.926,40 7.992,13 -6.918,53
4 920 22201 01 Comunicacions poostals 5.000,00 0,00 5.000,00 9.241,59 9.241,59 8.817,32 424,27 -4.241,59
4 920 22203 01 Comunicacions informàtiques 9.000,00 0,00 9.000,00 6.391,90 6.391,90 3.923,24 2.468,66 2.608,10
4 920 22204 01 Comunicacions. Fax 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
4 920 223 01 Transports 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 920 224 01 Primes d’assegurances 57.000,00 0,00 57.000,00 74.357,11 74.357,11 67.713,71 6.643,40 -17.357,11
4 920 225 01 Tributs 20.000,00 0,00 20.000,00 5.588,07 5.588,07 5.333,44 254,63 14.411,93
4 920 22601 01 Lots de Nadal personal municipal 12.000,00 0,00 12.000,00 11.934,00 11.934,00 0,00 11.934,00 66,00
4 920 22603 01 Publicacions en diaris oficials 12.000,00 0,00 12.000,00 7.761,50 7.761,50 7.396,50 365,00 4.238,50
4 920 22604 01 Serveis jurídics i contenciosos 30.000,00 32.561,10 62.561,10 30.837,31 28.117,31 27.155,60 961,71 34.443,79
4 920 22608 01 Altres despeses diverses 6.000,00 0,00 6.000,00 8.522,90 8.522,90 7.519,36 1.003,54 -2.522,90
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4 920 22701 01 Altres treballs. Seguretat 1.000,00 0,00 1.000,00 1.182,84 1.182,84 1.182,84 0,00 -182,84
4 920 22702 01 Valoracions i peritatges 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4 920 22706 01 Estudis i treballs tècnics 20.000,00 24.256,70 44.256,70 42.745,72 33.779,62 25.548,52 8.231,10 10.477,08
4 920 22709 01 Treballs manteniment informàtic 15.000,00 0,00 15.000,00 14.400,12 14.400,12 13.200,11 1.200,01 599,88
4 920 22710 01 Treballs prevenció de la salut 10.000,00 0,00 10.000,00 10.643,58 10.643,58 9.329,76 1.313,82 -643,58
4 920 22711 01 Treballs repartiment cartelleria 5.000,00 0,00 5.000,00 3.905,08 3.905,08 3.566,28 338,80 1.094,92
4 920 22712 01 Altres treballs 1.000,00 2.601,50 3.601,50 8.862,50 8.862,50 4.289,91 4.572,59 -5.261,00
4 920 22713 01 Elaboració Relació llocs de treball 16.000,00 0,00 16.000,00 15.730,00 9.438,00 9.438,00 0,00 6.562,00
4 920 22714 01 Adequació normativa de protecció de dades 5.500,00 0,00 5.500,00 8.349,00 4.174,50 0,00 4.174,50 1.325,50
4 920 23020 01 Dietes del personal municipal 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 920 23120 01 Locomoció personal municipal 1.000,00 0,00 1.000,00 50,40 50,40 50,40 0,00 949,60
4 920 233 01 Altres indemnitzacions 3.000,00 0,00 3.000,00 2.030,05 2.030,05 2.030,05 0,00 969,95
4 920 46701 01 Consorci per a la gestió de la TDT 37.000,00 0,00 37.000,00 36.849,12 36.849,12 36.849,12 0,00 150,88
4 920 48900 01 FMC / AMC / AMI / LOCALRET 3.500,00 0,00 3.500,00 3.360,86 3.360,86 3.360,86 0,00 139,14
4 920 48901 01 Parròquia Sant Martí. Conveni ermita Sant Antoni 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
4 920 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 2.000,00 0,00 2.000,00 2.764,85 919,60 0,00 919,60 1.080,40
4 920 62400 01 Motocicleta agutzil municipal 0,00 4.000,00 4.000,00 5.092,85 5.092,85 0,00 5.092,85 -1.092,85
4 920 62500 01 Mobiliari. 1.000,00 4.300,00 5.300,00 2.350,09 2.350,09 1.141,30 1.208,79 2.949,91
4 920 62600 01 Equips per a processos d’informació. 4.000,00 20.000,00 24.000,00 17.171,58 17.171,58 12.661,69 4.509,89 6.828,42
4 920 62601 01 Mòdul tributari 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
4 920 Administració general. 4.388.901,78 140.447,41 4.529.349,19 4.397.414,39 4.372.412,49 4.292.310,59 80.101,90 156.936,70

4 929 500 01 Fons de Contingència 24.750,00 0,00 24.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.750,00
4 929 Imprevistos, situacions transitòries i contingències d’execució. 24.750,00 0,00 24.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.750,00

4 932 22709 01 Treballs d'inspecció tributària 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 932 Gestió del sistema tributari. 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 934 22699 01 Comissions bancàries 5.000,00 0,00 5.000,00 3.909,58 3.909,58 3.909,58 0,00 1.090,42
4 934 22708 01 Serveis de recaptació a favor de l’entitat. BASE 235.138,36 0,00 235.138,36 235.138,36 235.138,36 235.138,36 0,00 0,00
4 934 311 01 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4 934 319 01 Interessos pòlissa de tresoreria 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
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4 934 352 01 Interessos de demora 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
4 934 Gestió del deute i de la tresoreria. 246.138,36 0,00 246.138,36 239.047,94 239.047,94 239.047,94 0,00 7.090,42

4 Hisenda, Personal, Transparència, Comunicació i Adm. Electrònica 4.759.427,33 142.470,21 4.901.897,54 4.737.740,74 4.711.350,97 4.624.645,62 86.705,35 190.546,57
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5 134 22709 01 Altres treballs 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
5 134 Mobilitat urbana. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

5 1532 20301 01 Lloguer maquinària treballs via pública 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
5 1532 21005 01 Manteniement via pública 10.000,00 30.385,22 40.385,22 40.447,98 39.399,51 24.593,59 14.805,92 985,71
5 1532 22709 01 Altres treballs via pública 10.000,00 0,00 10.000,00 5.454,51 5.454,51 5.454,51 0,00 4.545,49
5 1532 61900 01 Pla de reforma de voreres 0,00 59.689,83 59.689,83 53.812,12 46.414,12 46.414,12 0,00 13.275,71
5 1532 61902 01 Asfaltat de carrers 0,00 67.102,96 67.102,96 52.643,23 40.156,89 0,00 40.156,89 26.946,07
5 1532 61903 01 Badens 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
5 1532 61904 01 Mobiliari urbà 0,00 25.900,00 25.900,00 25.401,80 23.807,14 10.911,03 12.896,11 2.092,86
5 1532 Pavimentació de vies públiques. 22.000,00 186.578,01 208.578,01 177.759,64 155.232,17 87.373,25 67.858,92 53.345,84

5 171 20301 01 Lloguer de maquinària 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
5 171 21004 01 Manteniment de zones verdes 23.000,00 0,00 23.000,00 16.220,18 16.220,09 13.859,92 2.360,17 6.779,91
5 171 22709 01 Manteniment parcs infantils 15.000,00 0,00 15.000,00 12.190,75 12.190,75 3.569,50 8.621,25 2.809,25
5 171 22710 01 Treballs de poda 55.000,00 10.500,00 65.500,00 63.033,15 62.071,77 58.789,62 3.282,15 3.428,23
5 171 22711 01 Altres treballs protecció animal 3.000,00 2.700,00 5.700,00 3.084,82 3.084,82 2.218,42 866,40 2.615,18
5 171 48900 01 Subvenció associació gats 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
5 171 60900 01 Parc infantil amb gronxadors 0,00 2.767,85 2.767,85 8.174,28 8.174,28 8.174,28 0,00 -5.406,43
5 171 61900 01 Parcs infantils 0,00 13.400,00 13.400,00 5.897,54 5.897,54 0,00 5.897,54 7.502,46
5 171 Parcs i jardins. 99.000,00 29.367,85 128.367,85 108.600,72 107.639,25 86.611,74 21.027,51 20.728,60

5 231 204 01 Lloguer vehicle servei transport adaptat 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
5 231 22100 01 Energia elèctrica esplai de jubilats 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.963,12 2.963,12 0,00 36,88
5 231 22103 01 Combustibles i carburants. 1.000,00 0,00 1.000,00 739,20 739,20 488,62 250,58 260,80
5 231 22616 01 Despeses diverses Esplai de jubilats 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
5 231 22710 01 Cursos i activitats per a la gent gran 30.000,00 -24.850,00 5.150,00 4.422,93 4.422,93 4.422,93 0,00 727,07
5 231 22712 01 Servei aliments a domicili per a la gent gran 22.000,00 0,00 22.000,00 23.511,96 23.511,96 21.932,69 1.579,27 -1.511,96
5 231 22713 01 Lloguer vehicle servei aliments a domicili 28.000,00 -23.000,00 5.000,00 4.017,20 4.017,20 4.017,20 0,00 982,80
5 231 48010 01 Subvenció Esplai de jubilats 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
5 231 Assistència social primària. 87.500,00 -47.850,00 39.650,00 35.691,29 35.654,41 33.824,56 1.829,85 3.995,59
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5 942 46505 01 Consell Comarcal. Conveni recollida animals 3.000,00 0,00 3.000,00 1.832,70 1.832,70 1.832,70 0,00 1.167,30
5 942 Transferències a entitats locals territorials. 3.000,00 0,00 3.000,00 1.832,70 1.832,70 1.832,70 0,00 1.167,30

5 Via Pública i Mobilitat, Gent Gran i Protecció Animal 212.500,00 168.095,86 380.595,86 323.884,35 300.358,53 209.642,25 90.716,28 80.237,33
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6 312 22100 01 Energia elèctrica. 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 3.913,37 3.526,44 386,93 86,63
6 312 22613 01 Despeses diverses 1.500,00 -1.130,00 370,00 303,69 303,69 303,69 0,00 66,31
6 312 22709 01 Altres treballs 1.000,00 -540,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00
6 312 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 4.000,00 1.130,00 5.130,00 4.669,39 4.669,39 3.375,90 1.293,49 460,61
6 312 62500 01 Mobiliari. 1.000,00 540,00 1.540,00 1.298,39 1.298,39 760,00 538,39 241,61
6 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut. 11.500,00 0,00 11.500,00 10.271,47 10.184,84 7.966,03 2.218,81 1.315,16

6 320 21200 01 Edificis i altres construccions. 13.000,00 0,00 13.000,00 12.707,78 12.707,78 12.691,97 15,81 292,22
6 320 21300 01 Manteniment maquinària 5.000,00 0,00 5.000,00 2.031,48 2.031,48 2.031,48 0,00 2.968,52
6 320 22100 01 Energia elèctrica. 57.000,00 0,00 57.000,00 53.460,72 41.589,73 36.497,38 5.092,35 15.410,27
6 320 22102 01 Gas. 12.000,00 0,00 12.000,00 11.810,07 11.810,07 9.839,82 1.970,25 189,93
6 320 22103 01 Combustibles i carburants. Gasoil calefacció la Portalada 4.000,00 0,00 4.000,00 1.800,48 1.800,48 1.800,48 0,00 2.199,52
6 320 22200 01 Comunicacions telefòniques 4.000,00 0,00 4.000,00 8.206,05 8.206,05 6.958,00 1.248,05 -4.206,05
6 320 22203 01 Comunicacions informàtiques 5.000,00 0,00 5.000,00 4.081,12 4.081,12 2.229,82 1.851,30 918,88
6 320 22618 01 Altres despeses diverses 1.250,00 11.525,00 12.775,00 16.798,83 16.798,83 10.298,83 6.500,00 -4.023,83
6 320 48901 01 Subvencions AMPA'S 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00
6 320 48904 01 Orquestra  Escola de Música 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
6 320 48905 01 Institut d'Altafulla 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
6 320 48906 01 Escola la Portalada 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
6 320 48907 01 Escola el Roquissar 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
6 320 62300 01 Tanques Plaça Església 0,00 5.000,00 5.000,00 4.706,90 4.706,90 0,00 4.706,90 293,10
6 320 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 1.750,00 59.120,00 60.870,00 46.647,94 46.647,94 46.647,94 0,00 14.222,06
6 320 62500 01 Mobiliari. 500,00 0,00 500,00 277,94 277,94 277,94 0,00 222,06
6 320 Administració general d’educació. 120.500,00 75.645,00 196.145,00 179.529,31 167.658,32 129.273,66 38.384,66 28.486,68

6 323 22104 01 Vestuari personal llar d'infants 500,00 0,00 500,00 397,78 397,78 397,78 0,00 102,22
6 323 22614 01 Despeses diverses llar d'infants FB 1.500,00 0,00 1.500,00 1.293,53 1.293,53 777,25 516,28 206,47
6 323 22615 01 Despeses diverses llar infants HP 1.500,00 0,00 1.500,00 1.571,07 1.571,07 1.221,02 350,05 -71,07
6 323 22710 01 Catèring llar d'infants 45.000,00 23.000,00 68.000,00 59.738,54 59.738,54 49.213,42 10.525,12 8.261,46
6 323 62200 01 Millores llar d'infants Hort de Pau 0,00 9.938,60 9.938,60 9.918,37 6.609,02 6.609,02 0,00 3.329,58
6 323 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 1.000,00 16.500,00 17.500,00 5.764,26 5.764,26 4.564,25 1.200,01 11.735,74
6 323 62500 01 Mobiliari. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
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6 323 62600 01 Equips per a processos d’informació. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6 323 Funcionament de centres docents d’ensenyament preescolar i primàr 50.500,00 49.438,60 99.938,60 78.683,55 75.374,20 62.782,74 12.591,46 24.564,40

6 326 22615 01 Despeses diverses. Mòdul PQPI 13.000,00 0,00 13.000,00 11.110,91 11.110,91 7.405,27 3.705,64 1.889,09
6 326 22616 01 Despeses diverses Escola de Música 1.500,00 0,00 1.500,00 3.352,40 3.103,62 3.012,32 91,30 -1.603,62
6 326 22711 01 Altres treballs ensenyament 10.000,00 -7.200,00 2.800,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 0,00 1.444,00
6 326 22712 01 Professors substituts Escola de Música 7.000,00 -5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
6 326 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 1.000,00 0,00 1.000,00 460,00 459,99 459,99 0,00 540,01
6 326 62500 01 Mobiliari. 500,00 0,00 500,00 954,69 954,69 815,54 139,15 -454,69
6 326 62600 01 Equips per a processos d’informació. 500,00 0,00 500,00 257,10 257,10 0,00 257,10 242,90
6 326 Serveis complementaris d’educació 33.500,00 -12.200,00 21.300,00 17.491,10 17.242,31 13.049,12 4.193,19 4.057,69

6 3321 21200 01 Edificis i altres construccions. 2.000,00 4.300,00 6.300,00 3.954,21 3.954,21 3.954,21 0,00 2.345,79
6 3321 21300 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 500,00 0,00 500,00 500,00 367,85 302,88 64,97 132,15
6 3321 22001 01 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. Acord Generalita 2.000,00 1.525,00 3.525,00 1.770,31 1.770,31 245,31 1.525,00 1.754,69
6 3321 22100 01 Energia elèctrica. 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.262,20 1.979,39 282,81 737,80
6 3321 22200 01 Comunicacions telefòniques 1.000,00 0,00 1.000,00 1.092,27 1.092,27 850,64 241,63 -92,27
6 3321 22203 01 Comunicacions informàtiques 2.000,00 0,00 2.000,00 1.596,07 1.596,07 869,88 726,19 403,93
6 3321 22610 01 Activitats de foment de la lectura 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6 3321 22698 01 Altres despeses diverses arxiu municipal 2.000,00 0,00 2.000,00 1.259,36 1.259,36 291,80 967,56 740,64
6 3321 22699 01 Altres despeses diverses biblioteca 9.000,00 517,88 9.517,88 8.859,44 8.859,43 8.844,13 15,30 658,45
6 3321 60900 01 Bibliomar 0,00 15.300,00 15.300,00 12.584,00 12.584,00 12.584,00 0,00 2.716,00
6 3321 60901 01 Jardí biblioteca 0,00 16.934,00 16.934,00 16.933,95 16.933,95 16.933,95 0,00 0,05
6 3321 62500 01 Mobiliari. 500,00 0,00 500,00 1.062,38 1.062,38 517,88 544,50 -562,38
6 3321 62600 01 Equips per a processos d’informació. 500,00 0,00 500,00 195,19 195,19 195,19 0,00 304,81
6 3321 Biblioteques públiques. 23.000,00 38.576,88 61.576,88 52.807,18 51.937,22 47.569,26 4.367,96 9.639,66

6 334 20301 01 Lloguer de maquinària 12.000,00 0,00 12.000,00 12.479,94 12.479,94 12.479,94 0,00 -479,94
6 334 22602 01 Publicitat i propaganda. 1.000,00 0,00 1.000,00 363,00 363,00 363,00 0,00 637,00
6 334 22609 01 Activitats culturals 4.000,00 6.500,00 10.500,00 18.233,48 18.233,48 13.082,88 5.150,60 -7.733,48
6 334 22610 01 Festival Altacústic 22.000,00 8.000,00 30.000,00 29.898,59 25.405,53 25.405,53 0,00 4.594,47
6 334 22611 01 Festival Internacional de Música 30.000,00 3.000,00 33.000,00 29.176,51 28.377,10 28.377,10 0,00 4.622,90
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6 334 22612 01 Aplec sardanista 2.900,00 -2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 334 22613 01 Nit de piano i poemes 1.500,00 0,00 1.500,00 984,18 984,18 984,18 0,00 515,82
6 334 22614 01 Altres despeses diverses 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.747,62 4.747,62 3.596,65 1.150,97 -1.747,62
6 334 22615 01 Activitats Grup de diables 9.200,00 0,00 9.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 7.200,00
6 334 22701 01 Altres treballs. Seguretat 2.000,00 0,00 2.000,00 2.040,54 0,00 0,00 0,00 2.000,00
6 334 22709 01 Altres treballs 1.000,00 14.075,00 15.075,00 4.594,10 4.594,10 3.335,70 1.258,40 10.480,90
6 334 22710 01 Inventari patrimoni local 10.000,00 6.000,00 16.000,00 13.862,97 13.862,97 10.474,97 3.388,00 2.137,03
6 334 48901 01 Ateneu de dones 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
6 334 48902 01 Castellers d'Altafulla 15.000,00 -10.700,00 4.300,00 3.447,66 3.447,66 0,00 3.447,66 852,34
6 334 48903 01 Orfeó Nous Rebrots 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
6 334 48905 01 Centre d'Estudis d'Altafulla 1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00
6 334 48907 01 Gegants d'Altafulla 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 334 48908 01 Link enllaç social i cultural 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00
6 334 48909 01 Col·lectiu per a la promoció Oil Jazz 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
6 334 48910 01 Subvenció bastoners Altafulla Balla 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 334 48911 01 Subvenció pessebristes d'Altafulla 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00
6 334 61900 01 Adquisició obres d'art 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 334 62500 01 Mobiliari urbà 500,00 13.600,00 14.100,00 13.522,20 13.522,20 13.522,20 0,00 577,80
6 334 Promoció cultural. 124.700,00 36.575,00 161.275,00 143.600,79 136.267,78 118.122,15 18.145,63 25.007,22

6 Cultura, Educació i Salut 363.700,00 188.035,48 551.735,48 482.383,40 458.664,67 378.762,96 79.901,71 93.070,81
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7 1521 22709 01 Altres treballs 14.000,00 3.000,00 17.000,00 14.830,05 11.381,55 11.381,55 0,00 5.618,45
7 1521 Promoció i gestió d’habitatge de protecció pública. 14.000,00 3.000,00 17.000,00 14.830,05 11.381,55 11.381,55 0,00 5.618,45

7 338 20301 01 Lloguer de maquinària 3.000,00 0,00 3.000,00 13.503,60 13.503,60 7.441,50 6.062,10 -10.503,60
7 338 22602 01 Publicitat i propaganda. 2.000,00 0,00 2.000,00 1.872,22 1.872,22 1.872,22 0,00 127,78
7 338 22609 01 Festes populars 89.500,00 8.500,00 98.000,00 86.529,70 85.979,70 68.672,25 17.307,45 12.020,30
7 338 22701 01 Altres treballs. Seguretat 2.000,00 0,00 2.000,00 968,00 968,00 484,00 484,00 1.032,00
7 338 22709 01 Altres treballs 1.000,00 5.500,00 6.500,00 6.243,92 6.243,92 5.820,42 423,50 256,08
7 338 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
7 338 62500 01 Mobiliari. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
7 338 Festes populars i celebracions. 98.500,00 14.000,00 112.500,00 109.117,44 108.567,44 84.290,39 24.277,05 3.932,56

7 341 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
7 341 22602 01 Publicitat i propaganda. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
7 341 22609 01 Activitats esportives. 23.000,00 1.000,00 24.000,00 18.371,01 18.371,01 15.599,05 2.771,96 5.628,99
7 341 22701 01 Altres treballs. Seguretat 1.500,00 0,00 1.500,00 3.611,00 3.251,00 3.251,00 0,00 -1.751,00
7 341 22709 01 Altres treballs 7.000,00 0,00 7.000,00 11.825,70 11.825,70 11.825,70 0,00 -4.825,70
7 341 48900 01 Subvencions a entitats esportives 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,01 18.000,01 0,00 18.000,01 -0,01
7 341 48901 01 Subvenció AMPA Portalada. Activitat vela 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
7 341 48902 01 Subvenció AMPA Roquissar. Activitat vela 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
7 341 48903 01 Subvencions a esportistes individuals 3.500,00 0,00 3.500,00 861,03 861,03 0,00 861,03 2.638,97
7 341 Promoció i foment de l’esport. 63.500,00 1.000,00 64.500,00 52.668,75 52.308,75 30.675,75 21.633,00 12.191,25

7 342 20301 01 Lloguer de maquinària 1.500,00 0,00 1.500,00 312,79 312,79 312,79 0,00 1.187,21
7 342 21200 01 Edificis i altres construccions. 19.000,00 3.131,33 22.131,33 33.032,07 33.032,07 24.143,67 8.888,40 -10.900,74
7 342 21300 01 Manteniment maquinària 7.000,00 11.000,00 18.000,00 6.074,05 6.074,05 5.723,15 350,90 11.925,95
7 342 22100 01 Energia elèctrica. 24.000,00 0,00 24.000,00 22.614,27 15.650,60 13.894,68 1.755,92 8.349,40
7 342 22102 01 Gas. 4.000,00 -2.500,00 1.500,00 1.193,47 1.193,47 1.000,84 192,63 306,53
7 342 22200 01 Comunicacions telefòniques 1.000,00 0,00 1.000,00 868,64 868,64 770,15 98,49 131,36
7 342 22203 01 Comunicacions informàtiques 2.000,00 0,00 2.000,00 1.964,57 1.964,57 1.622,77 341,80 35,43
7 342 60900 01 Enllumenat Camp de futbol 0,00 793,73 793,73 0,00 0,00 0,00 0,00 793,73
7 342 61900 01 Mobiliari zona esportiva platja 0,00 3.500,00 3.500,00 625,51 625,51 625,51 0,00 2.874,49
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7 342 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 4.000,00 33.197,00 37.197,00 27.682,56 27.682,56 13.533,61 14.148,95 9.514,44
7 342 Instal·lacions esportives. 62.500,00 49.122,06 111.622,06 94.367,93 87.404,26 61.627,17 25.777,09 24.217,80

7 Esports, Festes i Habitatge 238.500,00 67.122,06 305.622,06 270.984,17 259.662,00 187.974,86 71.687,14 45.960,06
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8 430 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
8 430 22602 01 Publicitat i propaganda. 2.000,00 1.524,60 3.524,60 3.811,50 3.811,50 3.811,50 0,00 -286,90
8 430 22606 01 Reunions, conferències i cursos. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
8 430 22610 01 Jornades de tapes 5.000,00 0,00 5.000,00 1.973,90 1.973,90 1.973,90 0,00 3.026,10
8 430 22611 01 Jornades gastronòmiques 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
8 430 22612 01 Pleamar Vintage Market 6.000,00 10.000,00 16.000,00 16.258,43 16.087,93 16.087,93 0,00 -87,93
8 430 22699 01 Altres despeses diverses 500,00 2.000,00 2.500,00 2.193,73 2.193,73 2.096,93 96,80 306,27
8 430 22709 01 Altres treballs 2.000,00 0,00 2.000,00 302,50 302,50 302,50 0,00 1.697,50
8 430 48900 01 Subvenció ATECA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
8 430 Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes emp 24.500,00 13.524,60 38.024,60 24.540,06 24.369,56 24.272,76 96,80 13.655,04

8 432 20301 01 Lloguer de maquinària 17.750,00 0,00 17.750,00 18.395,58 18.395,57 16.375,47 2.020,10 -645,57
8 432 21300 01 Lloguer impressores 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
8 432 22200 01 Comunicacions telefòniques 1.000,00 0,00 1.000,00 263,38 263,38 203,67 59,71 736,62
8 432 22203 01 Comunicacions informàtiques 1.000,00 0,00 1.000,00 1.162,05 1.162,05 907,35 254,70 -162,05
8 432 22602 01 Publicitat i propaganda. 6.000,00 0,00 6.000,00 8.585,26 8.585,26 8.335,25 250,01 -2.585,26
8 432 22615 01 Fira d'Artesans 4.500,00 0,00 4.500,00 6.720,44 6.720,44 6.720,44 0,00 -2.220,44
8 432 22616 01 Castells de sorra 300,00 0,00 300,00 229,90 229,90 229,90 0,00 70,10
8 432 22617 01 Nit de Bruixes 10.000,00 0,00 10.000,00 10.260,08 9.374,51 9.374,51 0,00 625,49
8 432 22621 01 Festival Tarraco Romana 2.000,00 500,00 2.500,00 2.889,48 2.889,48 2.889,48 0,00 -389,48
8 432 22625 01 Altres despeses diverses 4.000,00 2.000,00 6.000,00 12.470,10 12.470,10 5.071,10 7.399,00 -6.470,10
8 432 22626 01 Festival ànima jove 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
8 432 22627 01 Fira de Nadal 0,00 5.000,00 5.000,00 1.064,60 1.064,60 0,00 1.064,60 3.935,40
8 432 22628 01 Gyncana 0,00 7.260,00 7.260,00 6.335,61 6.254,36 6.254,36 0,00 1.005,64
8 432 22629 01 Concurs de plats típics 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
8 432 22701 01 Treballs socorrisme platja i piscina 35.000,00 0,00 35.000,00 33.190,30 33.190,20 33.190,20 0,00 1.809,80
8 432 22706 01 Estudis i treballs tècnics 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
8 432 22707 01 Altres treballs 0,00 7.000,00 7.000,00 5.139,30 4.972,32 4.972,32 0,00 2.027,68
8 432 46100 01 Diputació de Tarragona. Conveni Còrner assistència fires 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
8 432 61900 01 Senyalització turística 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
8 432 62200 01 Obres museu 0,00 2.105,40 2.105,40 2.105,40 2.105,40 2.105,40 0,00 0,00
8 432 62301 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
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CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
Org. Prog. Econ. Sp. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses

compromeses
Obligacions

reconegudes
netes

Pagaments Obligacions
pendents de

pagament
Romanents de

crèdit

8 432 62302 01 Il·luminació Castell 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
8 432 Informació i promoció turística. 89.550,00 53.265,40 142.815,40 108.811,48 107.677,57 96.629,45 11.048,12 35.137,83

8 433 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
8 433 22602 01 Publicitat i propaganda. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
8 433 22709 01 Altres treballs. Assessoraments externs 2.500,00 18.150,00 20.650,00 18.149,00 0,00 0,00 0,00 20.650,00
8 433 48900 01 Subvencions a comerços, empreses i autònoms 40.000,00 19.000,00 59.000,00 30.250,00 30.250,00 30.250,00 0,00 28.750,00
8 433 48901 01 Subvenció recollida escombraries 25.000,00 -15.150,00 9.850,00 1.393,95 1.393,95 1.393,95 0,00 8.456,05
8 433 Desenvolupament empresarial. 68.500,00 22.000,00 90.500,00 49.792,95 31.643,95 31.643,95 0,00 58.856,05

8 Turisme, Comerç i Emprenedoria 182.550,00 88.790,00 271.340,00 183.144,49 163.691,08 152.546,16 11.144,92 107.648,92

8.849.442,03TOTAL 1.718.427,64 10.567.869,67 9.060.368,06 8.455.256,37 7.610.843,00 844.413,37 2.112.613,30
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Previsions pressupostàries
Econ. Descripció Previsions

inicials
Modificacions Previsions

definitives
Drets

reconeguts
Drets anul.lats Drets cancel.lats Drets

reconeguts nets
Recaptació neta Drets pendents

de cobrament
Excés / defecte

previsió

1 Impostos directes. 4.717.737,60 0,00 4.717.737,60 5.704.418,43 113.301,60 0,00 5.591.116,83 5.164.795,51 426.321,32 873.379,23
2 Impostos indirectes. 60.000,00 0,00 60.000,00 125.628,44 0,00 0,00 125.628,44 101.279,75 24.348,69 65.628,44
3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 1.510.313,00 0,00 1.510.313,00 1.733.188,57 9.320,97 0,00 1.723.867,60 1.606.502,93 117.364,67 213.554,60
4 Transferències corrents. 1.682.390,38 41.406,07 1.723.796,45 1.668.058,26 18.317,20 0,00 1.649.741,06 1.619.956,43 29.784,63 -74.055,39
5 Ingressos patrimonials. 42.384,72 0,00 42.384,72 25.621,68 0,00 0,00 25.621,68 12.760,72 12.860,96 -16.763,04
7 Transferències de capital. 166.616,33 135.559,93 302.176,26 19.248,93 0,00 0,00 19.248,93 19.248,93 0,00 -282.927,33
8 Actius financers. 0,00 1.541.461,64 1.541.461,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.541.461,64
9 Passius financers. 670.000,00 0,00 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00

8.849.442,03TOTAL 1.718.427,64 10.567.869,67 9.946.164,31 140.939,77 0,00 9.805.224,54 9.194.544,27 610.680,27 -762.645,13
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reconeguts nets
Recaptació neta Drets pendents

de cobrament
Excés / defecte

previsió

1 112 Impost sobre béns immobles. IBI rústica 21.000,00 0,00 21.000,00 21.743,50 471,95 0,00 21.271,55 19.860,25 1.411,30 271,55
1 113 Impost sobre béns immobles. IBI urbana 4.003.000,00 0,00 4.003.000,00 4.217.074,43 57.779,96 0,00 4.159.294,47 3.802.833,16 356.461,31 156.294,47
1 114 Impost sobre béns immobles. Característiques 69.000,00 0,00 69.000,00 68.710,51 0,00 0,00 68.710,51 68.710,51 0,00 -289,49
1 115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 275.737,60 0,00 275.737,60 281.874,16 5.718,13 0,00 276.156,03 226.953,82 49.202,21 418,43
1 116 Impost sobre increment del valor dels terreny 300.000,00 0,00 300.000,00 1.015.713,76 49.250,69 0,00 966.463,07 949.213,77 17.249,30 666.463,07
1 130 Impost sobre activitats econòmiques. 49.000,00 0,00 49.000,00 99.302,07 80,87 0,00 99.221,20 97.224,00 1.997,20 50.221,20
1 290 Impost sobre construccions, instal·lacions i 60.000,00 0,00 60.000,00 125.628,44 0,00 0,00 125.628,44 101.279,75 24.348,69 65.628,44
1 301 Servei de clavegueram. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
1 302 Servei de recollida d’escombraries. 861.850,00 0,00 861.850,00 904.218,84 1.393,83 0,00 902.825,01 835.358,68 67.466,33 40.975,01
1 30900 Cementiri municipal 10.000,00 0,00 10.000,00 10.323,75 12,40 0,00 10.311,35 9.393,75 917,60 311,35
1 30901 Treballs brigada per a particulars 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
1 31100 Serveis assistencials. Menjars a domicili 17.000,00 0,00 17.000,00 16.976,54 0,00 0,00 16.976,54 16.976,54 0,00 -23,46
1 31201 Serveis educatius. Jardí d'Infància 153.000,00 0,00 153.000,00 214.359,66 239,96 0,00 214.119,70 209.326,39 4.793,31 61.119,70
1 31202 Serveis educatius. Escola de Música 110.000,00 0,00 110.000,00 124.623,01 529,96 0,00 124.093,05 123.057,26 1.035,79 14.093,05
1 31300 Serveis esportius. Piscina municipal 10.000,00 0,00 10.000,00 52,50 0,00 0,00 52,50 52,50 0,00 -9.947,50
1 31301 Serveis esportius. Camp municipal d'esports 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
1 31302 Serveis esportius. Pavelló polisportiu 2.000,00 0,00 2.000,00 417,50 0,00 0,00 417,50 417,50 0,00 -1.582,50
1 31303 Serveis esportius. CEIP La Portalada 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
1 31304 Serveis esportius. Gimnàs pavelló 8.000,00 0,00 8.000,00 18.750,00 55,00 0,00 18.695,00 17.715,00 980,00 10.695,00
1 32100 Llicències urbanístiques. 10.000,00 0,00 10.000,00 18.130,44 0,00 0,00 18.130,44 18.130,44 0,00 8.130,44
1 32102 Llicències urbanístiques. D'ocupació via públ 2.000,00 0,00 2.000,00 2.595,70 0,00 0,00 2.595,70 2.595,70 0,00 595,70
1 32103 Llicències urbanístiques. D'obertura establim 3.000,00 0,00 3.000,00 34.455,76 0,00 0,00 34.455,76 34.455,76 0,00 31.455,76
1 325 Taxa per expedició de documents. 3.000,00 0,00 3.000,00 1.612,23 0,00 0,00 1.612,23 1.612,23 0,00 -1.387,77
1 326 Taxa per retirada de vehicles. 3.000,00 0,00 3.000,00 2.116,90 0,00 0,00 2.116,90 2.116,90 0,00 -883,10
1 32900 Publicitat emissora municipal 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
1 32901 Publicitat revista municipal 13.000,00 0,00 13.000,00 10.287,02 227,20 0,00 10.059,82 9.246,32 813,50 -2.940,18
1 32904 Llicència municipal autotaxi 160,00 0,00 160,00 157,78 0,00 0,00 157,78 157,78 0,00 -2,22
1 32905 Drets d'examen 1.000,00 0,00 1.000,00 2.160,22 18,50 0,00 2.141,72 2.141,72 0,00 1.141,72
1 32906 Lloguer sala plens 1.000,00 0,00 1.000,00 1.540,00 0,00 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 540,00
1 32907 Lloguer Centre Aldara 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
1 32908 Lloguer Aula audiovisual 1,00 0,00 1,00 18,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 17,00
1 32909 Pleamar Vintage Market 1.000,00 0,00 1.000,00 3.407,95 0,00 0,00 3.407,95 3.407,95 0,00 2.407,95
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1 32910 Nit de Bruixes 3.000,00 0,00 3.000,00 1.838,00 0,00 0,00 1.838,00 1.838,00 0,00 -1.162,00
1 331 Taxa per entrada de vehicles. 45.000,00 0,00 45.000,00 44.305,23 3,84 0,00 44.301,39 42.774,03 1.527,36 -698,61
1 33200 Taxa sol i subsol. Energia elèctrica 65.000,00 0,00 65.000,00 60.870,45 1.260,91 0,00 59.609,54 54.613,51 4.996,03 -5.390,46
1 33201 Taxa sol i subsol. Gas 12.000,00 0,00 12.000,00 1.200,79 0,00 0,00 1.200,79 1.200,79 0,00 -10.799,21
1 333 Taxa sol i subsol. Telecomunicacions 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00
1 335 Taxa ocupació de la via pública amb terrasses 15.000,00 0,00 15.000,00 29.208,12 1.546,74 0,00 27.661,38 17.146,38 10.515,00 12.661,38
1 338 Compensació de Telefónica de España, SA. 23.000,00 0,00 23.000,00 21.785,03 0,00 0,00 21.785,03 21.785,03 0,00 -1.214,97
1 339 Altres taxes utilització privativa domini púb 8.000,00 0,00 8.000,00 9.321,88 0,00 0,00 9.321,88 9.125,58 196,30 1.321,88
1 389 Altres reintegraments d’operacions corrents. 0,00 0,00 0,00 1.619,00 0,00 0,00 1.619,00 1.619,00 0,00 1.619,00
1 39100 Multes per infraccions urbanístiques. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
1 39110 Multes per infraccions tributàries i anàlogue 1.000,00 0,00 1.000,00 396,61 0,00 0,00 396,61 396,61 0,00 -603,39
1 39120 Multes infraccions Ordenança de circulació. 25.000,00 0,00 25.000,00 51.266,00 3.708,00 0,00 47.558,00 34.326,00 13.232,00 22.558,00
1 39190 Altres multes i sancions. 3.000,00 0,00 3.000,00 12.620,00 300,00 0,00 12.320,00 1.640,00 10.680,00 9.320,00
1 39200 Recàrrec constrenyiment 500,00 0,00 500,00 3.767,78 0,01 0,00 3.767,77 3.767,77 0,00 3.267,77
1 39201 Recàrrec constrenyiment. BASE 50.000,00 0,00 50.000,00 57.035,67 4,62 0,00 57.031,05 56.819,60 211,45 7.031,05
1 39300 Interessos de demora. 3.000,00 0,00 3.000,00 1.498,67 0,00 0,00 1.498,67 1.498,67 0,00 -1.501,33
1 39301 Interessos de demora. BASE 25.000,00 0,00 25.000,00 36.982,32 0,00 0,00 36.982,32 36.982,32 0,00 11.982,32
1 39900 Altres ingressos diversos. Altres ingressos 4.000,00 0,00 4.000,00 3.908,74 0,00 0,00 3.908,74 3.908,74 0,00 -91,26
1 39902 Usuaris Centre Obert / PIJ / Altres 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
1 39903 Indemnitzacions per sinistres 3.000,00 0,00 3.000,00 6.236,16 0,00 0,00 6.236,16 6.236,16 0,00 3.236,16
1 39904 Altres ingressos diversos. Area de festes 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1 39905 Altres ingressos diversos. Area de Cultura 10.000,00 0,00 10.000,00 10.024,32 0,00 0,00 10.024,32 10.024,32 0,00 24,32
1 39907 Altres ingressos diversos. Area de Turisme 2.000,00 0,00 2.000,00 444,00 0,00 0,00 444,00 444,00 0,00 -1.556,00
1 39908 Altres ingressos diversos. Area d'Esports 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
1 39909 Altres ingressos diversos. Area de Comunicaci 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
1 39911 Altres ingressos diversos. Area de Comerç 100,00 0,00 100,00 12.656,00 20,00 0,00 12.636,00 12.636,00 0,00 12.536,00
1 42000 Participació en els tributs de l’Estat. 1.061.193,38 0,00 1.061.193,38 1.236.256,29 18.317,20 0,00 1.217.939,09 1.217.939,09 0,00 156.745,71
1 42001 De l’Administració General de l’Estat. 100,00 13.056,44 13.156,44 13.143,99 0,00 0,00 13.143,99 13.143,99 0,00 -12,45
1 42020 Compensació per beneficis fiscals. Quotes IAE 80.000,00 0,00 80.000,00 85.240,89 0,00 0,00 85.240,89 85.240,89 0,00 5.240,89
1 44100 De societats mercantils. Empresa Mixta d'Aigü 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.000,00
1 45000 Fons de Cooperació Local de Catalunya 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96.000,00
1 45001 Fons de Cooperació Local extraordinari 2020 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89.000,00
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1 45004 De l’AG de les CC.AA, Departament de Justícia 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.250,00
1 45005 De l’AG de les CC.AA. Departament d'Ensenyame 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110.000,00
1 45006 De l’AG de les CC.AA, Departament de Cultura 7.000,00 1.525,00 8.525,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.400,00 600,00 -5.525,00
1 45008 De l’AG de les CC.AA, Departament de Turisme 10.000,00 0,00 10.000,00 18.563,88 0,00 0,00 18.563,88 18.563,88 0,00 8.563,88
1 45010 De l’administració general de les comunitats 0,00 0,00 0,00 5.495,97 0,00 0,00 5.495,97 5.495,97 0,00 5.495,97
1 45050 Transferències corrents en compliment de conv 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.000,00
1 45101 D’OO.AA de la CC.AA. Ag. Catalana de l'Aigua 40.000,00 0,00 40.000,00 63.425,29 0,00 0,00 63.425,29 63.425,29 0,00 23.425,29
1 45102 D’OO.AA de la CC.AA. Agència de l'Habitatge 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.400,00
1 45103 D'OO.AA de la CC.AA. Junta de Residus 0,00 15.824,63 15.824,63 15.824,63 0,00 0,00 15.824,63 0,00 15.824,63 0,00
1 46100 Diputació de Tarragona. Interessos préstecs 2.236,00 0,00 2.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.236,00
1 46101 Diputació de Tarragona. Festes 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.100,00
1 46102 Diputació de Tarragona. Cultura 15.000,00 0,00 15.000,00 21.480,00 0,00 0,00 21.480,00 21.480,00 0,00 6.480,00
1 46104 Diputació de Tarragona. Turisme 26.000,00 0,00 26.000,00 4.109,56 0,00 0,00 4.109,56 4.109,56 0,00 -21.890,44
1 46107 Diputació de Tarragona. Ensenyament 18.000,00 0,00 18.000,00 104.759,95 0,00 0,00 104.759,95 104.759,95 0,00 86.759,95
1 46108 Diputació de Tarragona. Medi Ambient 0,00 0,00 0,00 9.093,92 0,00 0,00 9.093,92 9.093,92 0,00 9.093,92
1 46110 Diputació de Tarragona. Salut 0,00 0,00 0,00 1.502,06 0,00 0,00 1.502,06 1.502,06 0,00 1.502,06
1 46112 Diputació de Barcelona. Xarxa Audiovisual Loc 20.000,00 0,00 20.000,00 18.353,00 0,00 0,00 18.353,00 4.993,00 13.360,00 -1.647,00
1 46115 Diputació de Tarragona. Ajuts extraordinaris 0,00 0,00 0,00 26.000,89 0,00 0,00 26.000,89 26.000,89 0,00 26.000,89
1 46504 Consell Comarcal del Tarragonès. Joventut 5.110,00 0,00 5.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.110,00
1 46505 Consell Comarcal del Tarragonès. Centre obert 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.000,00
1 46506 Consell Comarcal del Tarragonès. Ensenyament 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00
1 46507 Consell Comarcal del Tarragonès. Medi Ambient 1,00 0,00 1,00 41.807,94 0,00 0,00 41.807,94 41.807,94 0,00 41.806,94
1 52000 Interessos de dipòsits 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
1 54100 Lloguers de finques urbanes. Bar la Violeta 13.800,00 0,00 13.800,00 10.350,00 0,00 0,00 10.350,00 8.050,00 2.300,00 -3.450,00
1 54101 Lloguers de finques urbanes. Oficina de Corre 3.882,72 0,00 3.882,72 3.882,72 0,00 0,00 3.882,72 970,68 2.912,04 0,00
1 54102 Lloguers de finques urbanes. Empresa Mixta d' 7.700,00 0,00 7.700,00 7.648,92 0,00 0,00 7.648,92 0,00 7.648,92 -51,08
1 55000 Concessions. Bar piscina municipal 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00
1 55001 Concessions. Bar Pavelló 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
1 55100 Concessions. Locals temporada platja 10.000,00 0,00 10.000,00 3.290,04 0,00 0,00 3.290,04 3.290,04 0,00 -6.709,96
1 55102 Concessions. Nínxols  i columbaris cementiri 3.000,00 0,00 3.000,00 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 -2.550,00
1 75101 ACA. Subvenció treballs Brises del Mar 166.616,33 0,00 166.616,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -166.616,33
1 75102 ACA. Subvenció aïllament emissari submarí 0,00 24.010,33 24.010,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.010,33
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Previsions pressupostàries
Org. Econ. Descripció Previsions

inicials
Modificacions Previsions

definitives
Drets

reconeguts
Drets anul.lats Drets cancel.lats Drets

reconeguts nets
Recaptació neta Drets pendents

de cobrament
Excés / defecte

previsió

1 75103 ACA. Subvenció reparació emissari submarí 0,00 32.620,49 32.620,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.620,49
1 76106 De diputacions, consells o cabildos. PAM 2017 0,00 0,00 0,00 13.794,92 0,00 0,00 13.794,92 13.794,92 0,00 13.794,92
1 76111 De diputacions, consells o cabildos. 0,00 64.443,61 64.443,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64.443,61
1 76112 De diputacions, consells o cabildos. 0,00 14.485,50 14.485,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.485,50
1 76500 De comarques. Consell Comarcal del Tarragonès 0,00 0,00 0,00 5.454,01 0,00 0,00 5.454,01 5.454,01 0,00 5.454,01
1 87000 Per a despeses generals. 0,00 1.474.269,21 1.474.269,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.474.269,21
1 87010 Per a despeses amb finançament afectat. 0,00 67.192,43 67.192,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.192,43
1 91300 Préstecs rebuts a llarg termini d’ens de fora 670.000,00 0,00 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00
1 AJUNTAMENT D'ALTAFULLA 8.849.442,03 1.718.427,64 10.567.869,67 9.946.164,31 140.939,77 0,00 9.805.224,54 9.194.544,27 610.680,27 -762.645,13

8.849.442,03TOTAL 1.718.427,64 10.567.869,67 9.946.164,31 140.939,77 0,00 9.805.224,54 9.194.544,27 610.680,27 -762.645,13
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Del 24 de gener al 18 de febrer de 2022

Ref. Data Signant Concepte

2022/211 18/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Desestimació recurs contra denegació modificació jornada laboral.

2022/210 18/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Ordenació pagament factures.

2022/209 17/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Devolució ingrés indegut.

2022/208 17/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Decret fiança obres.

2022/207 17/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Compensació lloguer bar La Violeta 2021.

2022/206 17/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Devolució ingrés indegut.

2022/205 17/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Aprovació pròrroga liquidació IIVTNU.

2022/204 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/203 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/202 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/201 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/200 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/199 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/198 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/197 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/196 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/195 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/194 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/193 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/192 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/191 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/190 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/189 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/188 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/187 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/186 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

Relació de resolucions i decrets



Del 24 de gener al 18 de febrer de 2022

Ref. Data Signant Concepte

2022/185 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/184 17/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Aprovació liquidació cànon costes temporada 2021.

2022/183 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació pagament a justificar.

2022/182 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/181 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació pagament a justificar.

2022/180 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/179 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/178 17/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Atorgament fraccionament liquidació matrícula Llar Infants.

2022/177 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/176 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/175 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Actualització cens habitatges buits.

2022/174 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació pagament a justificar.

2022/173 17/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Inadmissió recurs contra liquidacions IIVTNU.

2022/172 17/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Inadmissió recurs contra liquidacions IIVTNU.

2022/171 17/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Inadmissió recurs contra liquidacions IIVTNU.

2022/170 17/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Notificació BASE alta/baixa rebuts escombraries.

2022/169 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació justificants pagaments a justificar.

2022/168 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Incoació expedient modificació Ordenança Fiscal.

2022/167 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Convocatòria CI HIsenda i Transparència, sessió ordinària, dia 22/02/2022.

2022/166 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització ocupació via pública.

2022/165 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació justificants pagaments a justificar.

2022/164 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació justificants pagaments a justificar.

2022/163 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació justificants pagaments a justificar.

2022/162 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació regularització retribució treballador/a personal.

2022/161 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Atorgament targeta aparcament persona amb mobilitat reduïda.

2022/160 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Contractació personal (Tècnic/a llar infants).

2022/159 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació retroacció reparcel·lació antic Pla Parcial S-2.

2022/158 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Contractació personal (Tècnic/a llar infants).

2022/157 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Incoació expedient sancionador.

2022/156 17/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització ocupació via pública.



Del 24 de gener al 18 de febrer de 2022

Ref. Data Signant Concepte

2022/155 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Convocatòria Junta de Govern Local, sessió ordinària, dia 21-02-2022.

2022/154 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Baixa padró municipal.

2022/153 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització permís treballador/a municipal per matrimoni.

2022/152 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obres majors.

2022/151 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obres majors.

2022/150 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació repartiment productivitat ordinària.

2022/149 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Convocatòria CI Urbanisme i Medi Ambient, sessió ordinària, dia 21-02-

2022.

2022/148 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Contractació de personal (professor/a llenguatge musical).

2022/147 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Contractació de personal (OSV-Peó).

2022/146 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació relació classificada licitació obra "Interconnexió dipòsits St 

Antoni i Brises de Mar".

2022/145 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obres menors.

2022/144 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obres menors.

2022/143 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autortizació ocupació via pública.

2022/142 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obres menors.

2022/141 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació conveni específic URV pràctiques Habitatge (feb 2022 - abr 

2022).

2022/140 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació pagament factures.

2022/139 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obres menors.

2022/138 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obres menors.

2022/137 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obres menors.

2022/136 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obres menors.

2022/135 16/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obres menors.

2022/134 15/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació gratificacions extraordinàries per l’exercici de tasques de 

superior categoria.

2022/133 15/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Concessió ajut urgència social.

2022/132 15/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització bestreta a compte de sou a treballador/a municipal.

2022/131 15/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització bestreta a compte de sou a treballador/a municipal.

2022/130 15/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació gratificacions secretari/ària òrgans col·legiats.

2022/129 15/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació gratificacions extraordinàries per serveis prestats en festes de 

Nadal 2021.

2022/128 15/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació gratificacions extraordinàries per serveis prestats fora de l'horari 

habitual.

2022/127 15/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obres menors.

2022/126 15/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obres menors.



Del 24 de gener al 18 de febrer de 2022

Ref. Data Signant Concepte

2022/125 15/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obres menors.

2022/124 15/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització ocupació via pública.

2022/123 15/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Extinció contracte servei "Control accés, manteniment i neteja piscina 

municipal".

2022/122 15/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Extinció contracte servei "Prevenció, vigilància, salvament i socorrisme 

platja i piscina municipal".

2022/121 15/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obres menors.

2022/120 14/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Adjudicació relació contractes menors.

2022/119 11/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització ocupació via pública.

2022/118 11/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Atorgament targeta aparcament persona amb mobilitat reduïda.

2022/117 11/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació conveni amb el Departament d'Ensenyament, titular del CEIP El 

Roquissar, per regular l'ús del seu gimnàs.

2022/116 11/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Incoació expedient modificació Preus Públics.

2022/115 10/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Inadmissió justificants deixalleria (fora termini ).

2022/114 10/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Ordenació pagament factures.

2022/113 10/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obra major.

2022/112 10/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Assabentat baixa habitatge ús turístic.

2022/111 10/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització desballestament vehicle.

2022/110 10/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Liquidació taxa drets enterrament.

2022/109 10/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obra major.

2022/108 09/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització despesa per indemnitzacions i desplaçaments membres 

tribunal qualificador.

2022/107 09/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Padrons mensuals.

2022/106 08/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació avançament parcial nòmina complementària gener 2022 a 

treballador/a municipal.

2022/105 07/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Estimació recurs contra liquidació IIVTNU.

2022/104 07/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Ordre d'execució subsidiària.

2022/103 07/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Liquidació taxa drets enterrament.

2022/102 07/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Liquidació EMAA 2020.

2022/101 07/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Deixar sense efefcte decret 2022/47 (liquidació IIVTNU).

2022/100 07/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Deixar sense efefcte decret 2022/49 (liquidació IIVTNU).

2022/99 07/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Deixar sense efefcte decret 2022/55 (liquidació IIVTNU).

2022/98 07/02/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Deixar sense efefcte decret 2022/52 (liquidació IIVTNU).

2022/97 04/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obra major.

2022/96 04/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització ocupació via pública.



Del 24 de gener al 18 de febrer de 2022

Ref. Data Signant Concepte

2022/95 04/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització concessió nínxol + Liquidació taxa drets enterrament.

2022/94 04/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Assabentat baixa habitatge ús turístic.

2022/93 04/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Baixa padró municipal.

2022/92 04/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Ordenació pagament factures.

2022/91 04/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització ocupació via pública.

2022/90 04/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació pagament factures.

2022/89 02/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Assabentat baixa habitatge ús turístic.

2022/88 02/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Incoació expedient modificació Ordenança Fiscal.

2022/87 02/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Convocatòria Junta de Govern Local, sessió ordinària, dia 07-02-2022.

2022/86 01/02/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Incoació expedient sancionador.

2022/85 31/01/2022 Regidor d'Hisenda

(Daniel Franquès i Marsal)

Inadmissió recurs contra liquidacions IIVTNU.

2022/84 28/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació creació borsa treball, convocatòria 2021/BT/FI /04, Enginyer 

Tècnic Industrial.

2022/83 28/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització desballestament vehicle.

2022/82 27/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obra major.

2022/81 27/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització llicència obra major.

2022/80 27/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Denegació sol·licitud empadronament.

2022/79 27/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació atorgament subvenció en règim de concurrència competitiva 

entitats esportives 2021.

2022/78 27/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació modificació jornada laboral treballador/a municipal.

2022/77 27/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació modificació jornada laboral treballador/a municipal.

2022/76 26/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Convocatòria Ple, sessió ordinària, dia 31-01-2022.

2022/75 26/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació modificació jornada laboral treballador/a municipal.

2022/74 26/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació complement productivitat treballador/a personal.

2022/73 26/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació modificació jornada laboral treballador/a municipal.

2022/72 26/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Designació treballadors autoritzats accés servieis Via Oberta AEAT 

obligacions tributàries per les contractacions públiques i les sol·licituds 

2022/71 26/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Desestimació sol·licitud reducció jornada laboral treballador/a municipal.

2022/70 26/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Convocatòria Junta de Govern Local, sessió ordinària, dia 31-01-2022.

2022/69 26/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització instal·lació xurreria a la via pública.

2022/68 26/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Incoació expedient sancionador.

2022/67 26/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació pagament factures.

2022/66 25/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització avançament paga extra estiu 2022 a treballador/a municipal.



Del 24 de gener al 18 de febrer de 2022

Ref. Data Signant Concepte

2022/65 25/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Incoació expedient sancionador.

2022/64 25/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Incoació expedient sancionador.

2022/63 25/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Contractació de personal (tècnic  Llar Infants).

2022/62 25/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Correcció antiguitat treballador/a municipal.

2022/61 25/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització ocupació via pública.

2022/60 25/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació nòmina gener 2022.

2022/59 25/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Aprovació gratificacions extraordinàries per serveis prestats fora de l'horari 

habitual.

2022/58 25/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Concessió ajut urgència social.

2022/57 24/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Convocatòria Junta de Portaveus, sessió ordinària, dia 27-01-2022.

2022/56 24/01/2022 L'Alcalde

(Jordi Molinera i Poblet)

Autorització ocupació via pública.
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A J U N T A M E N T  D ’ A L T A FU L L A
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2022

TÍTOL I.  GENERALITATS

CAPÍTOL I – REGULACIÓ

Article 1. L’aprovació, execució i liquidació del Pressupost hauran d’atenir-se a la següent 
normativa:

 RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.

 RD 500/90 de 20 d’abril, que desenvolupa la norma anterior en matèria de 
pressupostos.

 Llei orgànica 02/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
 Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, mitjançant la qual s’aprova la nova 

estructura dels pressupostos de les entitats locals, aplicable a partir de l’01-01-2010.
 Les presents Bases d’Execució, que tindran la mateixa durada que el pressupost..

Aquestes Bases d’Execució regiran en el període de pròrroga del pressupost, si aquest hagués 
de prorrogar-se.

Article 2. Les presents Bases s’aplicaran a l’execució i desenvolupament del Pressupost 
General, per la qual cosa seran d’aplicació als Organismes Autònoms i altres ens dependents 
de l’entitat Local, en el cas que existeixin.

Article 3. Els crèdits inclosos en l’estat de despeses, s’han classificat en la seva estructura 
pressupostària de la següent manera:

a) Classificació orgànica: SI
b) Classificació per programes: Grup de programa.
c) Classificació Econòmica: Concepte.

L’aplicació pressupostària es defineix, en conseqüència, per la conjunció de les classificacions 
orgànica, per programes i econòmica, i constitueix la unitat sobre la que s’efectuarà el registre 
comptable de les operacions d’execució de la despesa.

Les previsions de l’estat d’ingressos s’han classificat en la seva estructura pressupostària en 
Capítol, Article i Concepte.

Internament, i si es creu convenient per a una major claredat, es podrà desenvolupar també 
per subconceptes.

Article 4. Aquestes Bases s’atindran, per a qualsevol apreciació, a allò que estableix el Reial 
Decret 500/1990, a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a la Llei orgànica 02/2012

Jordi
Molinera
Poblet - DNI
47761072P
(SIG)



Pàg. 2/31

Article 5. Els nivells de vinculació jurídica que s’aplicaran són:

a) A nivell de classificació orgànica: Primer dígit
b) A nivell de classificació per programes: Grup de programa.
c) A nivell de classificació econòmica: Capítol.

Article 6. Crèdits ampliables. 
La vinculació jurídica dels crèdits declarats ampliables en aquestes bases d’execució s’estableix 
al mateix nivell establert al punt anterior.

Article 7. Quan es realitzi una despesa que excedeixi de l’aplicació pressupostària, sense 
superar el nivell de vinculació jurídica, haurà de justificar-se la suficient consignació a nivell de 
vinculació jurídica per part de la Intervenció, així com la real necessitat de la despesa per part 
del seu ordenant. En cap cas, l’aplicació de l’esmentada despesa podrà superar  el nivell de 
vinculació jurídica, si no és per mitjans autoritzats.

Article 8. Si es produeix l’autorització i/o ordenació d’una despesa per la qual no existeix 
consignació, es farà responsable d’ella l’autoritzador i/o ordenant, responent personalment de 
les conseqüències derivades de tal acte.

“Article 25.2 del Reial Decret 500/1990: 
No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia superior a l’import dels 
crèdits autoritzats en els estats de despeses, essent nuls de ple dret els acords, 
resolucions i actes administratius que infringeixin l’expressada norma, sense perjudici 
de les responsabilitats a que doni lloc. (article 154.5 LRHL).”

Article 9. Quan hagi de realitzar-se una despesa que excedeixi del nivell de vinculació  
jurídica, sense que existeixi crèdit pressupostari suficient, es tramitarà un expedient de 
modificació de crèdits, amb subjecció a les particularitats regulades a la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, al Reial Decret 500/1990, a la Llei orgànica 02/2012 i a les presents Bases 
d’Execució.

En termes generals, per a qualsevol modificació de crèdits s’exigirà:

a) Memòria de la Regidoria d’Hisenda, assenyalant la incidència en els objectius fixats 
en el moment d’aprovar-se el pressupost.

b) Informe d’Intervenció.

c) Emissió de dictamen previ per part de la Comissió Informativa d’Hisenda quan l'òrgan 
competent per aprovar la modificació sigui el Ple. Quan la competència sigui de 
l’Alcaldia no serà necessari aquest tràmit i només caldrà informar-ne a la Comissió 
Informativa d’Hisenda i al Ple en la primera sessió que se celebri, un cop aprovat 
l’expedient de modificació de crèdits.

L’efectivitat de les modificacions de crèdit queda fixada de la següent forma:

a) Les sotmeses a l’aprovació del Ple no seran executives fins que no s’hagi publicat 
l’edicte d’aprovació inicial al BOPT i hagin transcorregut quinze dies hàbils des 
d’aquesta data sense que s’hagin produït al·legacions.
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b) Les modificacions de crèdit aprovades per òrgan diferent al Ple, seran executives 
des de l’adopció de l’Acord o Decret d’aprovació.

Article 10. Per als crèdits extraordinaris i suplements de crèdit s’estarà al disposat a l’article 
177 del Text Refós de la LRHL, així com als articles 35, 36 i 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril.

Les despeses d’inversió aplicables als capítols VI, VII i IX de despeses podran finançar-se amb 
recursos procedents d’operacions de crèdit, amb les limitacions establertes per la Llei 02/2012 
de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Per poder finançar, mitjançant operacions de crèdit, despeses corresponents als capítols I, II, 
III i IV serà necessari:

a) Que el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del número 
legal dels seus membres, declari la necessitat  i urgència de la despesa, reconeixent 
la insuficiència d’altres mitjans de finançament. 

b) Que el seu import total anual no superi el 5% dels recursos corrents del pressupost 
de l’entitat.

c) Que la càrrega financera total de l’entitat, inclosa la derivada de les operacions 
projectades, no superi el 25% dels recursos corrents.

d) Que el venciment de l’operació de crèdit sigui anterior a la data de renovació de la 
Corporació que la concerti.

Article 11.- Els expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit requeriran el 
següent tràmit:

a) Ordre de l’alcalde, a la vista de l’informe del Regidor o unitat administrativa que 
tingui al seu càrrec la gestió dels crèdits.

b) Memòria justificativa de la necessitat de la despesa a l’exercici, així com certificació 
de la Intervenció d’inexistència o insuficiència de crèdit en el nivell de vinculació 
jurídica o bé de trobar-se aquest ja compromès o destinat a altres despeses.

c) Aprovació inicial per part del Ple.

d) Exposició pública com és preceptiu.

e) Consideració d’aprovació definitiva en el cas de no produir-se reclamacions i/o 
al·legacions. 

f) Exposició pública de l’estat d’aprovació definitiva.

Article 12.- Es consideraran conceptes ampliables aquells que corresponguin a despeses 
finançades amb recursos expressament afectats.

L’aprovació dels expedients d’ampliació de crèdits correspon a l’Alcalde i per a la realització de 
la despesa serà necessari acreditar el reconeixement en ferm i real dels ingressos en el 
corresponent pressupost d’ingressos de l’Ajuntament, justificant sempre que s’ha superat 
l’import consignat inicialment en el pressupost d’ingressos) i seran incoats a proposta del 
Regidor d’Hisenda.
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L’ampliació de crèdit es concreta en l’augment de crèdit pressupostari en alguna de les 
aplicacions pressupostàries ampliables, previ compliment dels requisits exigits en aquest 
article i en funció de l’efectivitat de recursos afectats no procedents d’operació de crèdits.

Les aplicacions pressupostàries ampliables son:
Concepte 
d'ingrés Descripció Aplicació pressupostària

39903 Indemnitzacions asseguradores Econòmica: 212
Programa: 
el que hagi suportat la despesa 
que genera la indemnització

39201 Recàrrec constrenyiment 934-22708 Servei de recaptació. BASE

Article 13. En les transferències de crèdit s’observaran les mateixes limitacions i tramitacions 
dels articles 40, 41 i 42 del RD 500/1990.

L’aprovació de les transferències de crèdit que afectin a diferents àrees de despeses (primer 
dígit classificació per programes) correspondrà al Ple.

L’aprovació de les transferències de crèdit entre aplicacions de diferent classificació orgànica i 
mateixa àrea de despesa correspondrà al Ple.

L’aprovació de les transferències de crèdit entre aplicacions de la mateixa classificació orgànica 
i mateixa àrea de despesa o entre partides del Capítol I serà competència de l’Alcalde-
President.

Els expedients de transferència de crèdits seran incoats per ordre del Regidor d’Hisenda i en 
les àrees a les quals les transferències afectin, les comissions respectives hauran de donar la 
seva conformitat.

El Regidor d’Hisenda ordenarà les retencions de crèdit pertinents.

Pel que fa a l’efectivitat de les transferències de crèdit s’estarà al previst a l’article 9 
d’aquestes bases.

Article 14.- Podran generar crèdits en l’estat de despeses els següents ingressos de caràcter 
no tributari:

A)
a) Aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o jurídiques, 

per finançar, juntament amb l’Ajuntament despeses de competència local.  Serà 
precís que s’hagi produït l’ingrés o, en el seu defecte, que obri en l’expedient 
acord formal de concedir l’aportació.

b) Alienació de bens municipals, sent precís que s’hagi produït el reconeixement del 
dret.

c) Prestació de serveis, pels quals s’hagin liquidat preus públics, en quantia 
superior als ingressos pressupostats.

d) Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament dels 
quals podrà generar crèdit en la quantia corresponent.
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B) Quan es reconegui el compromís ferm d’efectuar una aportació a favor de 
l’Ajuntament, o s’hagi recaptat algun dels ingressos descrits en el punt A.-, en 
quantia superior a la prevista en el Pressupost, s’avaluarà si els crèdits disponibles 
en les corresponents partides de l’estat de despeses són suficients per finançar 
l’increment de despesa que es preveu necessitar en el desenvolupament de les 
activitats generadores de crèdits.

En el supòsit que els crèdits s’estimin insuficients, s’incoarà expedient per la unitat 
administrativa gestora del servei corresponent, en el qual es justificarà l’efectivitat 
dels cobraments o la fermesa del compromís, així com la partida que ha de ser 
incrementada.

C) En l’esmentat expedient serà necessari preveure les conseqüències econòmiques 
que es produirien en el cas que el compromís d’aportació no arribés a materialitzar-
se en cobrament, precisant el finançament alternatiu que, caldria aplicar.

D) L’expedient de generació de crèdits, conformat pel Regidor responsable de l’àrea 
gestora i del Regidor d’Hisenda, serà aprovat per l’Alcalde.

Article 14 bis. Incorporació de romanent de crèdit.

A) Durant la primera quinzena del mes de gener, i amb referència a l’exercici anterior, 
la Intervenció elaborarà un estat comprensiu de:

a) Saldos de disposicions de despesa, amb càrrec als quals no s’hagi procedit al 
reconeixement d’obligacions.

b) Saldos d’autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles 
en les partides afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, 
suplements de crèdit i transferències de crèdit, aprovades en l’últim trimestre.

c) Saldos d’autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles 
als capítols VI, VII, VIII, IX.

d) Saldos d’autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles 
en partides correlacionades amb l’efectiva recaptació de drets afectats.

B) Serà precís constatar l’existència d’ingressos afectats, donat que els corresponents  
crèdits en tot cas hauran de ser incorporats.

C) Aquest estat serà sotmès a informe dels responsables de cada àrea gestora a 
l’objecte de que formulin proposta raonada d’incorporació de romanent, que haurà 
d’acompanyar-se de projectes o documents acreditatius de la certesa en l’execució 
de l’actuació corresponent al llarg de l’exercici.

D) Si els recursos financers no arriben a cobrir el volum de despesa dimanant de la 
incorporació de romanent, el Regidor d’Hisenda, previ informe d’Intervenció, 
establirà la prioritat d’actuacions, perquè es tingui en compte la necessitat d’atendre 
en primer lloc el compliment d’obligacions resultants de compromisos de despesa 
aprovats en l’any anterior.

E) Amb caràcter general, la liquidació del Pressupost precedirà a la incorporació de 
romanent. No obstant, aquesta modificació podrà aprovar-se abans que la liquidació 
del pressupost en els següents supòsits:
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a) Quan es tracti de crèdits de despeses finançades amb ingressos específics 
afectats.

b) Quan corresponguin a contractes adjudicats a l’exercici anterior o a despeses 
urgents, previ informe d’intervenció en el qual s’avaluï que la incorporació no 
produirà dèficit.

F) L’aprovació de la incorporació de romanent correspon al President, a no ser que els 
mateixos procedeixin de crèdits disponibles per a operacions de capital, en tal cas 
l’aprovació serà competència del Ple de l’Ajuntament.

G) L’aprovació de la modificació serà executiva des del moment en que s’hagi adoptat 
l’acord corresponent.

Article 15. Baixes per anul·lació.

a) Quan l’Alcalde estimi que el saldo d’un crèdit és reduïble o anul·lable sense 
pertorbació del servei podrà ordenar la incoació de l’expedient de baixa per 
anul·lació, i la corresponent retenció de crèdit.

b) L’aprovació correspondrà al Ple.

TÍTOL II.   DE LES DESPESES

CAPÍTOL I – GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 16. Crèdits no disponibles.

a) Quan un Regidor consideri necessari retenir, totalment o parcial, crèdit d’una 
aplicació pressupostària, de la que sigui responsable de l’execució, formularà 
proposta raonada que haurà de ser conformada pel Regidor d’Hisenda.

b) La declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a disponible, 
correspon al Ple.

c) Amb càrrec al saldo declarat no disponible no podrà acordar-se autoritzacions de 
despeses ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de 
l’exercici següent.

d) Les despeses que hagin de finançar-se –totalment o parcial- mitjançant 
subvencions, aportacions d’altres Institucions, o operacions de crèdit quedaran en 
situació de crèdits no disponibles fins que es formuli el compromís per part de les 
entitats que concedeixin la subvenció o el crèdit.

Article 17. Retenció de crèdit.

a) Quan la quantia de la despesa, o la complexitat en la preparació de l’expedient, ho 
recomanin, el Regidor responsable de l’Àrea gestora podrà sol·licitar la retenció de 
crèdit en una aplicació pressupostària.
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b) Rebuda la sol·licitud a la Intervenció, es verificarà la suficiència de saldo al nivell al 
qual estigui establerta la vinculació jurídica del crèdit.

c) Una vegada expedida la certificació d’existència de crèdit per la Intervenció, el 
Regidor d’Hisenda autoritzarà la reserva corresponent.

Article 18. Autorització de despeses.

a) És competència de l’Alcalde l’autorització de despeses quan el seu import no 
excedeixi del 10% dels recursos corrents del pressupost, sense que en cap cas 
pugui ser superior a 3.005.060,52€. En els casos de despeses sotmeses a un procés 
de contractació, regiran els límits establerts a l’article 32 d’aquestes Bases.

b) Per delegació de l’Alcalde, poden ser autoritzats pel Regidor d’Hisenda les despeses 
imputables als Capítols I, II i III, així com les transferències dels Capítols IV i VII, si 
els perceptors figuren expressament detallats en el Pressupost, sempre que la seva 
quantia respecti els límits fixats el punt anterior.

c) L’Alcalde, el President de la Comissió d’Hisenda o en qui deleguin, hauran 
d’informar-se prèviament a la concertació de compromisos de despesa, de 
l’existència de consignació suficient, adreçant-se a la Intervenció que signarà el 
corresponent conforme.  L’expedient s’iniciarà en tot cas, prèvia petició del titular 
del Centre Gestor que correspongui a l’Alcalde-President o Regidor d’Hisenda.

d) És competència del Ple, l’autorització de despeses en les quals l’import excedeixi 
dels límits fixats al punt a).

e) Pel que fa a les despeses plurianuals, serà d’aplicació el previst a l’article 174 del 
Text Refós de la LRHL

Els documents comptables s’iniciaran en les Àrees Gestores, podent-se recollir informàticament 
aquests actes, si bé no es produiran efectes comptables certs mentre no hagi recaigut la 
confirmació de la Intervenció.

Article 19. Disposició de despeses.

a) Disposició de despesa és l’acte mitjançant el qual s’acorda la realització de 
despeses, prèviament autoritzades, per un import exacte determinat.

b) Els òrgans competents per aprovar la disposició de despeses seran els mateixos 
assenyalats a l’article anterior i amb les mateixes limitacions.

c) Quan, a l’inici de l’expedient de despesa, es conegui la seva quantia exacta i el nom 
del perceptor, s’acumularan les fases d’autorització i disposició, tramitant-se el 
document comptable AD .

Article 20. Reconeixement de l’obligació.

a) El reconeixement d’obligacions conseqüència de despeses autoritzades pel Regidor 
d’Hisenda correspon a aquest. 
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b) El reconeixement  d’obligacions diferents de les referides en el punt anterior és 
competència de l’Alcalde, sempre que siguin conseqüència de compromisos de 
despeses legalment adquirides.

c) Quan el reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de l’efectiva 
realització d’una despesa en exercicis anteriors, sense que s’hagués autoritzat el 
compromís del mateix, la seva aprovació correspondrà a l’Alcalde o al Ple, depenent 
que existeixi o no consignació pressupostària suficient en el pressupost de l’exercici 
on es vulguin comptabilitzar, i respectant en qualsevol cas els límits establerts als 
articles 18 i 19 d’aquestes bases.

Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses només podran contraure’s obligacions 
derivades de despeses realitzades en l’exercici. No obstant, i amb caràcter 
d’excepcionalitat, s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu 
reconeixement, les obligacions següents:

- Les que resultin de la liquidació d’endarreriment al personal.

- Les procedents del reconeixement extrajudicial, pel Ple de la Corporació o per 
l’Alcalde, d’obligacions adquirides en exercicis anteriors, sense el compliment 
dels tràmits preceptius.

Donat el cas, si és precís, s’acompanyarà el corresponent expedient de concessió de 
crèdit extraordinari o suplement de crèdit.

d) En el cas de presentació de factures per l’adquisició de subministraments o prestació 
de serveis, aquestes seran comptabilitzades com a documents O.

e) Quan, per la naturalesa de la despesa, siguin simultànies les fases d’autorització-
disposició-reconeixement de l’obligació, podran acumular-se, tramitant-se el 
document comptable ADO.

f) Quan, després d’autoritzada una despesa, siguin simultànies les fases de disposició i 
reconeixement de l’obligació podran acumular-se, tramitant-se el document 
comptable DO.

g) Les factures expedides pels contractistes es presentaran en el Registre General de 
l’Ajuntament, havent de contenir, com a mínim les següents dades:

- Identificació clara de l’Ajuntament o de l’Organisme Autònom. (Nom, adreça, 
NIF)

- Identificació del contractista. (Ídem.)
- Número i data de factura.
- Descripció suficient del subministrament realitzat o del servei prestat.
- Centre gestor que va efectuar l’encàrrec.
- Nombre de l’expedient, de despesa, que va ser comunicat en el moment de 

l’adjudicació.
- Import facturat, en el seu cas, amb anterioritat, en relació a l’esmentada 

despesa.
- Signatura del contractista.

h) Rebudes les factures en el Registre, es traslladaran a l’Oficina gestora, a l’objecte de 
que puguin ser conformades pel Cap de Servei, implicant aquest acte que el servei o 
subministrament s’ha efectuat d’acord amb les condicions contractuals.
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i) Una vegada conformades les factures, es traslladaran a la Intervenció de Fons, als 
efectes de la seva fiscalització i comptabilització, elaborant-se relació de totes 
aquelles factures que puguin ser elevades a l’aprovació de l’òrgan competent.

j) Una vegada fiscalitzades de conformitat, s’elevaran a l’aprovació del President de la 
Corporació.  L’aprovació de factures es podrà materialitzar mitjançant diligència i 
signatura que constaran en la relació elaborada per Intervenció o bé individualment 
cada una.

k) Respecte a les certificacions d’obra, serà precís adjuntar a les mateixes, factures, 
havent d’anar signats ambdós documents pel contractista i el facultatiu encarregat 
de la direcció de l’obra. Així mateix hi haurà de constar la conformitat per part dels 
Serveis Tècnics en ambdós documents. La conformitat serà donada per facultatiu 
diferent del director de l’obra.

l) Respecte a les certificacions d’obres executades per la pròpia administració: Una 
vegada acabades, seran objecte de reconeixement i comprovació per un facultatiu 
designat a l’efecte i diferent del Director de les mateixes. La liquidació d’aquestes 
obres i de les executades pels col·laboradors es realitzarà mitjançant els oportuns 
justificants de les despeses realitzades per tots els conceptes, i no amb arreglament 
als preus que per a les distintes unitats d’obra puguin figurar en el projecte aprovat. 
L’adquisició de materials, matèries primeres i, en general, de tots els elements 
col·laboradors que siguin necessaris per a l’execució de les obres serà realitzada 
mitjançant concurs o contractació directa, segons els supòsits que resultin 
d’aplicació dels establerts en el Reglament General de Contractació per als 
contractes de subministrament.

m) D’acord amb allò que preveu l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del 
sector públic, aquest ajuntament exclou l’obligació de facturació electrònica als 
proveïdors les factures dels quals no superin l’import de 5.000 euros.

Article 21. Documents suficients per al reconeixement de l’obligació.

A) En les despeses del Capítol I, s’observaran aquestes regles:

a) Les retribucions bàsiques i complementàries del personal eventual, funcionari i 
laboral (articles 10, 11, 12, 13 i 14) es justificaran mitjançant les nòmines 
mensuals, en les que constarà diligència del Secretari, acreditativa de que el 
personal relacionat ha prestat efectivament els seus serveis en el període anterior.

b) La remuneració pel concepte de gratificació (article 15) precisarà que, per part del 
Regidor d’Hisenda, es doni el vist-i-plau conforme han estat prestats els serveis 
especials, o que procedeix abonar quantitat pel concepte.

Només l’Alcalde, els responsables de la Comissió de Personal i de la Comissió 
d’Hisenda, el Secretari, l’Interventor i el Tresorer i demés Directors dels Serveis, i 
pels tràmits reglamentaris, poden ordenar la prestació de serveis en hores fora de la 
jornada legal i en la dependència on es consideri necessària a la seva realització.
Les propostes per treballs extraordinaris es realitzaran pels responsables de cada 
secció, seran sotmeses al Regidor d’Hisenda per autoritzar-les i s’informarà a les 
Comissions d’Hisenda i de Personal.
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Els treballs extraordinaris del personal que hagi d’assistir a les sessions plenàries, 
comissions informatives, consells sectorials i altres òrgans col·legiats de l’entitat o 
dependents d’ella, s’acreditaran i justificaran mitjançant l’acta de la sessió 
corresponent.

Les nòmines tenen la consideració de document O.

c) Les quotes de seguretat social queden justificades mitjançant les liquidacions 
corresponents, que tindran la consideració de document O.

d) En altres conceptes, quan la despesa està destinada a satisfer serveis prestats per 
un agent extern serà precís la presentació de factura, segons el previst a l’article 
anterior.

e) Les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats s’acreditaran i actuarà de 
justificant l’acta de la corresponent sessió.

f) A les places de funcionari de carrera d’agent de la policia local que consten a la 
plantilla orgànica de personal, i que a data 31-12-2019 no estan ocupades per cap 
de les fórmules previstes a l’ordenament jurídic aplicable, se’ls aplicarà una reducció 
del 25% en el complement específic que els correspon, mentre siguin ocupades de 
manera interina. Un cop cobertes definitivament, o a partir del 2n any complet des 
de la presa de possessió, el complement específic a cobrar serà el 100% de l’import 
fixat a la plantilla.

g) El Complement específic determinat a la relació de llocs de treball aprovat pel Ple de 
la Corporació en data 30 de març de 2007 s’incrementarà d’acord amb l’increment 
que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat prevegi per a les retribucions del 
personal al servei de l’administració.

h) Per a les places d’agent de la policia local que, a fi i efecte d’adquirir la condició de 
funcionaris de carrera, hagin d’assistir a l’Escola de Policia de Catalunya com a 
última fase de les proves de selecció se’ls retribuirà amb les retribucions bàsiques 
fixades a la Llei de pressupostos Generals de l’Estat per a 2013, sense que per 
aquest concepte puguin percebre cap altra quantitat en concepte de dietes, 
manutenció o desplaçaments.

B) En les despeses del Capítol II, en béns corrents i serveis, amb caràcter general 
s’exigirà la presentació de factura.

Les despeses de dietes i locomoció (article 23) que seran ateses mitjançant anticipació 
de caixa fixa, una vegada justificada la despesa, originaran la tramitació de documents 
ADO, l’expedició dels quals s’efectuarà a Intervenció i haurà d’autoritzar el Regidor 
d’Hisenda o l’Alcalde.

C) En les despeses financeres (Capítol III i IX) s’observaran les següents regles:

a) Les despeses per interessos i amortització que originin un càrrec directe en compte 
bancari s’hauran de justificar amb la conformitat d’Intervenció respecte al seu 
ajustament al quadre financer. Es tramitarà document O per Intervenció.

b) De la mateixa manera es procedirà respecte a altres despeses financeres, si bé la 
justificació serà més complexa i el document O haurà de suportar-se amb la còpia 
dels documents formalitzats, o la liquidació d’interessos de demora.
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D) En les transferències, corrents o de capital, que l’Ajuntament hagi de satisfer es 
tramitarà document O (que iniciarà el servei gestor) quan s’acordi la transferència, 
sempre que el pagament no estigui subjecte al compliment de determinades 
condicions.

Si el pagament de la transferència estigués condicionada, la tramitació de document 
O tindrà lloc per haver-se complert les condicions fixades.

E) En les despeses d’inversió, el contractista haurà de presentar factura, en alguns 
casos acompanyada de certificació d’obres, com es senyala en l’article anterior.

F) L’adquisició d’accions exigirà per al seu pagament que les mateixes, o el resguard 
vàlid, obren en poder de la Corporació.

G) La concessió de préstecs al personal generarà la tramitació de document ADO, instat 
pel Servei de Personal, el suport del qual serà la sol·licitud de l’interessat i la 
diligència de Personal acreditant que la seva concessió s’ajusta a la normativa,.

Article 22. Ordenació del pagament.
L’ordenació de pagaments és l’acte mitjançant el qual l’ordenador de pagaments, basant-se en 
una obligació reconeguda i liquidada, lliura la corresponent ordre de pagament contra la 
tresoreria de l’entitat, amb la finalitat de saldar el deute contret.

Els actes pels quals s’ordenen pagaments amb càrrec a la tresoreria de l’entitat local estan 
sotmesos a intervenció formal, la qual té per objecte verificar que les ordres de pagament es 
dicten per un òrgan competent, s’ajusten a l’acte de reconeixement de l’obligació i s’acomoden 
al pla de disposició de fons.

També es comprovarà si correspon sobre les ordres de pagament l’aplicació de minoracions en 
concepte de retencions judicials, compensacions de deutes o embargaments. 

No poden expedir-se ordres de pagament sense que prèviament s’hagin acreditat 
documentalment davant de l’òrgan competent per reconèixer-ne les obligacions, la realització 
de la prestació o el dret del creditor; de conformitat amb les resolucions aprovatòries de 
l’autorització i compromís de despesa.

L’única excepció a aquesta norma la constitueixen els pagaments a justificar i les bestretes de 
caixa fixa.

Les ordres de pagament es materialitzaran en relacions on s’hi ha de fer constar els imports 
bruts i líquids del pagament, la identificació del creditor i l’aplicació pressupostària 
corresponent.

Quan el reconeixement de l’obligació i l’ordre de pagament s’atribueixin a les mateixes 
aplicacions pressupostàries i obeeixin al compliment de compromisos del mateix caràcter, la 
identificació dels creditors i dels imports bruts i líquids es pot reflectir en relacions addicionals i 
es pot procedir al pagament individual, mitjançant transferència dels fons als comptes corrents 
situats en bancs o entitats financeres indicades pels interessats. El banc o entitat financera 
encarregada d’executar les ordres de transferència ha de figurar com a perceptor.

La fase “MP” s’estableix com a fase final de gestió de la despesa que acredita la realització 
material del pagament i deixa constància del mitjà utilitzat per fer-lo efectiu:
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 Pagament en metàl·lic: Es concretarà en un manament de pagament en el qual el 
perceptor haurà de deixar constància de la seva personalitat, exhibint la seva 
identificació i els poders que té atorgats per realitzar el cobrament en el cas de 
persones jurídiques, així com acusar rebut del pagament.

 Pagament per transferència: Serà el sistema establert per defecte per realitzar 
pagaments a tercers, per qualsevol concepte. Les transferències seran autoritzades 
amb la signatura dels tres clauers: l’alcalde, interventor i tresorer, i la relació que les 
autoritzi haurà de deixar constància de l’entitat bancària i de la data de realització de la 
transferència.

 Pagament per xec: Es podran expedir xecs bancaris o talons a favor de tercers com a 
mitjà de pagament extraordinari. El xec haurà d’estar signat pels tres clauers 
esmentats en el cas de les transferències i en tot cas hauran de ser nominatius, a favor 
del perceptor que correspongui segons l’acord d’aprovació de la despesa. Queda 
prohibida la utilització de xecs “al portador”.

Les ordres i documents que es realitzin per fer efectiu el pagament a tercers per qualsevol 
concepte, estan sotmesos a intervenció material, la qual té per objecte verificar la 
competència de l’òrgan que realitza el pagament, la correcta identitat del perceptor i que 
l’import és el degudament reconegut. 

Respecte del pagament, en tot cas, el perceptor serà aquella persona en favor de la qual 
s’hagi aprovat el reconeixement de l’obligació. Només s’admetran pagaments a persones 
diferents del que s’aprova, en els següents supòsits:

1. Cessió dels drets de cobrament de certificacions i factures.

2. Extraordinàriament, també s’acceptarà el lliurament de subvenció a tercer diferent 
del beneficiari original de l’ajuda.

3. Embargaments de crèdits de tercers provinents de diligències d'embargament de 
l'Agència Tributària, la Seguretat Social, administració tributària local o autonòmica o 
de sentència judicial, l'import del qual s'ingressarà a l'organisme que correspongui, amb 
la comunicació al creditor de l’Ajuntament.

Normes per a la cessió de drets de cobrament de factures i certificacions.

1 La possibilitat d’aquesta cessió es regula a l’article 218 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2 Les certificacions i les factures no són títols valors amb caràcter abstracte sinó títols o crèdits 
causals, és a dir, que porten com a causa prèvia un contracte administratiu.

En conseqüència, totes les excepcions i objeccions que l’Ajuntament pugui oposar contra el 
cedent, podran fer-se també contra el cessionari, fins i tot quan les excepcions i objeccions 
sorgeixin o siguin conegudes amb posterioritat a la cessió.

3 Els crèdits originats per les certificacions i les factures, d’acord amb la legislació vigent, són 
embargables per qualsevol òrgan judicial i administratiu que legalment tingui potestat per fer-
ho. El fet d’embargar no resulta afectat pel fet que hi hagi una cessió dels drets de cobrament. 
Si un òrgan judicial o administratiu embarga el crèdit d’un document de cobrament, 
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l’Ajuntament complirà l’ordre d’embargament i es limitarà a comunicar-ho al cedent i al 
cessionari. 

4 Si el cedent té deutes vençuts pendents de pagament amb l’Ajuntament, aquest organisme 
pot compensar d’ofici els deutes recíprocs si ha conegut la cessió però s’hi ha oposat; en 
aplicació de l’article 1.198 del Codi Civil. En el supòsit d’oposició, s’ha de notificar de manera 
fefaent (és a dir, amb constància de l’avís de recepció), al cedent i al cessionari que, tot i que 
s’ha rebut la comunicació de la cessió, l’Ajuntament s’hi oposa. 

5 Perquè tingui eficàcia la cessió dels drets de cobrament de les certificacions i les factures, cal 
que es compleixin els següents tràmits i requisits: 

5.1 Les certificacions han de ser expedides pel tècnic director de l’obra. Les factures 
han d’estar conformades pel funcionari responsable del servei. 

5.2 La cessió s’ha d’efectuar mitjançant document fefaent. Es considera fefaent el 
document notarial i la cessió efectuada davant del secretari o de l’interventor de 
l’Ajuntament. 

5.3 La cessió s’ha de comunicar de manera fefaent al Registre general de l’Ajuntament. 
Tindrà efectes a partir del tercer dia hàbil d’aquesta comunicació, salvat el principi de 
bona fe en l’actuació de l’Ajuntament. 

5.4 El cedent i el cessionari han d’estar identificats amb les següents dades: nom, NIF o 
CIF, adreça, número d’oficina en el cas de les entitats financeres i, en el cas que sigui 
una persona jurídica, el nom i DNI de la persona representant/apoderada. En cas que 
s’efectuï la cessió davant del secretari o interventor, haurà de presentar-se el document 
notarial que acrediti la representació o apoderament. 

5.5 En el document de cessió, el cedent i el cessionari han de manifestar expressament 
que coneixen i accepten el contingut d’aquestes normes. 

5.6 Si la cessió s’efectua en un document diferent del de la certificació o factura, caldrà 
que s’identifiqui amb claredat aquesta última, expressant el número de la certificació, 
contracte a què es refereix, data i import. 

6 Si la cessió s’efectua amb l’incompliment d’algun dels tràmits o requisits expressats en la 
norma anterior, l’Ajuntament actuarà de la forma següent:

6.1 Suspendrà cautelarment el pagament de la certificació o factura al cedent titular del 
crèdit. 

6.2 Es requerirà al cedent perquè en el termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte 
observat, amb l’advertiment que, transcorregut aquest termini, la cessió es considerarà 
com a no feta. 

7 No s’accepten cessions generals per a tot un contracte, ni cessions de futur. La cessió s’ha 
d’efectuar per a cada certificació i factura en concret. 

8 L’òrgan competent per fer la nota d’Intervenció és l’interventor general de l’Ajuntament o 
funcionari en qui delegui o, en el seu defecte, qui el substitueixi. La nota d’Intervenció és un 
acte de caràcter reglat que l’Administració realitza amb efectes merament interns, i en cap cas 
equival a un acte de consentiment de la cessió o de renúncia anticipada d’excepcions que 
ineludiblement comprometi a realitzar el pagament al cessionari. 

9 Si es presenten dues o més comunicacions de cessió d’una mateixa certificació o factura que 
superin conjuntament el seu import, s’acceptarà la cessió, en el seu cas, per l’ordre d’entrada 
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en el Registre general de l’Ajuntament, de les diferents comunicacions, fins a l’import total del 
crèdit objecte de cessió. 

10 Si es compleixen tots el tràmits i requisits assenyalats en aquestes normes, el manament 
de pagament de la certificació o de la factura cedida ha de ser expedit a favor del cessionari, 
indicant també el nom del cedent.

CAPÍTOL II – PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

Article 23. Autorització-Disposició.

a) En aquelles despeses que han de ser objecte d’un expedient de contractació, 
mitjançant concurs o subhasta, es tramitarà a l’inici de l’expedient document A, per 
un import igual al cost del projecte o pressupost elaborat pels Serveis Tècnics.

b) Conegut l’adjudicatari i l’import exacte de la despesa, es tramitarà document D.

c) Successivament, i en la mesura en que efectivament tingui lloc la realització de 
l’obra, prestació de servei, o subministrament, es tramitaran els corresponents 
documents O.

d) Pertanyen a aquest grup els que es detallen:

- Realització d’obres d’inversió o de manteniment.
- Adquisició d’immobilitzat.
- Altres, quan la seva naturalesa aconselli la separació entre els actes 

d’autorització i disposició.

Article 24. Autorització i disposició.

a) Aquestes despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la 
corporació originaran la tramitació de document AD per l’import de la despesa 
imputable a l’exercici.

b) Pertanyen a aquest grup els que es detallen:

- Despeses plurianuals, per l’import de l’anualitat compromesa.
- Arrendaments.
- Contractes de tracte successiu (neteja, recollida de brossa, manteniment 

d’enllumenat, etc.).
- Interessos de préstecs concertats.
- Adquisicions o serveis objecte de contractació directa.

Els documents O es tramitaran quan sigui efectiva la realització de l’obra, la 
prestació del servei, o l’adquisició del bé contractat, sent suficient la presentació 
de factures, o el càrrec efectuat en compte bancari.
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Article 25. Autorització-Disposició-Obligació.

a) Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses no subjectes a procés 
de contractació en els que l’exigibilitat de l’obligació pugui ser immediata, originaran 
la tramitació del document ADO.

b) Pertanyen a aquest grup:

- Adquisició de petit material.
- Dietes.
- Despeses de locomoció.
- Interessos de demora.
- Altres despeses financeres.
- Anticipacions reintegrables a funcionaris.
- Primes d’assegurances contractades i atencions fixes, en general, quan el seu 

abonament sigui conseqüència de contracte degudament aprovat.
- Quotes de la seguretat social, millores graciables, medicines i demés 

atencions d’assistència social al personal.
- Despeses per serveis de correus, telègrafs i telèfons, dintre del crèdit 

pressupostari.
- Despeses d’anuncis en diaris i butlletins oficials, subscripcions, càrregues per 

serveis de l’Estat, i despeses que vinguin imposades per la legislació estatal o 
autonòmica.

- Despeses diverses, d’import inferior a 600,00€ en els que concorrin les 
característiques senyalades al punt a).

- I les despeses que no superin en cap cas els límits de l’art. 32.

Article 26. Despeses de personal.

A) En quant a les despeses del Capítol I, s’observaran les següents regles:

a) Caràcter prioritari de les despeses de personal. Article 187 del Text Refós de la 
LRHL.

b) L’aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball pel Ple suposa l’autorització 
de la despesa, dimanant de les retribucions bàsiques i complementàries. Per 
l’import de les mateixes, corresponent als llocs de treball efectivament ocupats, 
es tramitarà a començaments d’exercici document AD.

c) Les nòmines mensuals compliran la funció de document O, que s’elevarà a 
l’Alcalde a efectes de l’ordenació del pagament.

d) El nomenament de funcionaris, o la contractació de personal laboral, originarà la 
tramitació de successius documents AD per import igual a les nòmines que es 
preveu satisfer a l’exercici.

e) Respecte a les quotes per Seguretat Social, a l’inici de l’exercici es tramitarà 
document AD per import igual a les cotitzacions previstes. Les possibles 
variacions originaran documents complementaris o inversos d’aquell.

f) En quant a la resta de despeses del Capítol I, si són obligatoris i coneguts a 
principis d’any, es tramitarà el corresponent document AD.

Si les despeses fossin variables, en funció de les activitats que porti a terme la 
Corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, es gestionaran d’acord 
amb les normes generals recollides als articles següents.
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Article 27. Tramitació d’aportacions i subvencions.

a) En el cas d’aportacions obligatòries a altres Administracions, si l’import és conegut a 
l’inici de l’exercici, es tramitarà document AD.

b) Si l’import de l’aportació obligatòria no fos coneguda, s’instarà la retenció de crèdit 
per la quantia estimada.

c) Les subvencions en les quals el beneficiari es senyali expressament en el Pressupost 
originaran la tramitació de document AD, a l’inici d’exercici.

d) Altres subvencions originaran document AD en el moment del seu atorgament. 

e) Les subvencions que s’atorguin podran ser per a despeses generals o per a 
activitats, complementàries o no de les que siguin competència municipal. 
L’atorgament de subvencions té caràcter voluntari i excepcional, i la Corporació 
podrà revocar-les o reduir-les en qualsevol moment. No seran invocables com a 
precedent.

La concessió de qualsevol tipus de subvenció requerirà la formació d’expedient al qual 
consti el destí dels fons i els requisits necessaris que s’han de complir per a que pugui 
procedir-se al seu pagament, així com les causes que motivarien l’obligació de 
reintegrar l’import percebut.

Caldrà diferenciar entre subvencions ordinàries per a projectes (ja realitzats o 
previstos), i transferències corrents per a despeses generals.

Les subvencions s’atorgaran prèvia instrumentació d’unes bases reguladores a cada 
objectiu general, que hauran de ser aprovades pel Ple de la Corporació i ser publicades 
al BOPT. En aquest apartat s’hi inclouen les subvencions concedides amb càrrecs als 
grups de programa 312 (ajut humanitari), 321 (subvencions a AMPES) i 341 
(subvencions a entitats esportives)

En el cas en que no s’hagin aprovat les corresponents Bases i es vulguin atorgar 
subvencions, caldrà que es faci la sol·licitud corresponent per part del representant 
legal de l’entitat, acompanyada d’una memòria econòmica amb els ingressos i despeses 
de l’activitat per la qual es sol·licita la subvenció, de manera que l’aportació municipal 
no podrà ser superior al 50% de cost total del projecte. Dins d’aquest grup s’hi inclouen 
les subvencions dels següents grups de programa:

 321 Subvencions a CEIPS i Orquestres
 431 Comerç
 432 Turisme
 912 Òrgans de govern

En aquest tipus de subvenció, el termini de justificació serà el 31 de desembre del 
mateix exercici.

Si l’import justificat és inferior al pressupost presentat en la sol·licitud, la subvenció a 
lliurar es reduirà en el percentatge que correspongui.

L’Ajuntament podrà fer totes les comprovacions que li caliguin abans i després d’atorgar 
l’ajut, així com durant el desenvolupament de l’activitat objecte de l’ajut, valorant 
especialment la certesa de la documentació presentada pel sol·licitant.
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Aquests mateixos condicionants serviran per l’atorgament d’altres subvencions no 
incloses en els grups de programa detallats, requerint-se en qualsevol cas l’existència 
de consignació pressupostària suficient per atendre el compromís de despesa.

En les transferències corrents de funcionament se seguiran els següents preceptes

 Grup de programa 334 - Cultura. En aquesta àrea caldrà signar els corresponents 
convenis de col·laboració amb l’entitat beneficiària, la qual haurà de constar, de forma 
nominativa en el pressupost de l’exercici corresponent. En l’esmentat conveni de 
col·laboració haurà de constar l’import que se li ha atorgat, els compromisos assumits 
per l’entitat, així com la forma de control per part de l’ajuntament.

 Grup de programa 338 - Festes. En aquest apartat s’inclouen les subvencions a l’esplai 
de jubilats per l’organització d’una part dels actes de les dues festes majors. Igual que 
en el punt anterior, caldrà signar el corresponent conveni de col·laboració. Les altres 
despeses incloses dins del programa de festes són les subvencions a les comparses i 
colles de carnaval. En aquest cas, al tractar-se d’entitats sense personalitat jurídica, 
caldrà que un representant faci la corresponent sol·licitud, fent constar el nombre de 
participants 

f) Per a que pugui expedir-se l’ordre de pagament de la subvenció és imprescindible 
que l’alcalde o Regidor respectiu, acrediti que s’han complert les condicions exigides 
a l’acord de concessió.

Si aquestes condicions, per la seva natura, haguessin de complir-se amb 
posterioritat a la percepció de fons, el Regidor respectiu detallarà quin és el període 
de temps en que, en tot cas, aquelles s’hauran de complir.

g) En l’últim supòsit, la Intervenció registrarà aquesta situació de fons pendents de 
justificació, a fi d’efectuar el seu seguiment i proposar les mesures procedents.

No serà possible efectuar pagament algun per concessió de subvencions quan 
hagués transcorregut el període referit en el punt f), sense que s’hagi justificat 
l’aplicació de fons.

h) Amb caràcter general, per a justificar l’aplicació dels fons rebuts, es tindrà en 
compte:

- Quan el destí de la subvenció és la realització d’obra o instal·lació, serà precís 
que un Tècnic dels Serveis Municipals es presenti al lloc i expedeixi acta de 
l’estat en que es troba l’obra executada.

- Quan el destí és l’adquisició de material fungible, la prestació de serveis o 
altres de similar natura, es requerirà l’aportació de documents originals 
acreditatius del pagament realitzats.

i) El perceptor de qualsevol subvenció haurà d’acreditar que no és deutor de la 
Hisenda Municipal, extrem que justificarà mitjançant certificat expedit pel Tresorer.

j) Quan el beneficiari sigui deutor amb motiu d’un deute vençut, líquid i exigible, 
l’Alcalde o President podrà acordar la compensació a proposta del Tresorer.

Article 28. Despeses d’Inversió.
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A) L’autorització de despeses de primer establiment, i els d’ampliació i millora es 
condicionaran al resultat previ dels corresponents estudis d’adequació a la 
legalitat.

B) En l’expedient haurà d’incorporar-se , en tot cas, la següent documentació:

a) Projecte, plans i memòria.

b) Pressupost, que contindrà la totalitat del cost. Si fos precís, l’execució d’obres 
d’urbanització, s’avaluarà el cost de les mateixes.

c) Plec de condicions.

d) Constància que s’ha incoat l’expedient d’imposició de contribucions especials o 
informe de la seva improcedència.

e) Amortització, raonant la vida útil estimada.

f) Estimació de les despeses de funcionament i conservació en exercicis futurs, 
quanties que seran informades per Intervenció en quant a la possibilitat de 
cobertura en els anys successius.

g) Proposta d’aplicació pressupostària.

C) Els serveis gestors presentaran un PERT, o calendari de realització dels projectes 
inclosos en el Capítol VI, a excepció de les adquisicions de material inventariable.

D) Podran executar-se les obres d’inversió o reposició, així com les de mera 
conservació, directament per l’entitat en aquells supòsits en que la seva execució  
per aquest sistema suposi una major celeritat, extrem que haurà de justificar-se en 
l’expedient. Així mateix s’haurà de fer constar a l’expedient pels serveis tècnics  o 
industrials propis de la Corporació que no es sobrepassa en la contractació amb 
col·laboradors, el 50 per 100 de l’import total del projecte, excepte supòsits 
excepcionals, que hauran de justificar-se en l’expedient. En tot cas, serà preceptiva 
la fiscalització prèvia de la despesa per la Intervenció.

E) Recepció de les obres

Dintre del mes següent al seu acabament es procedirà a la recepció provisional, a la 
que concorreran l’Alcalde o regidor delegat, el facultatiu encarregat de la direcció 
d’obres, el contractista, un facultatiu designat per la Corporació distint al director de 
l’obra i el representant de la Intervenció el qual concorrerà assistit d’un facultatiu. 
De l’acte de la recepció provisional es donarà compte a la Intervenció General amb 
una antelació mínima de vint dies.

Complert el termini de garantia, i dintre del mes següent, es procedirà a la recepció 
definitiva, amb la concurrència de les mateixes persones enumerades anteriorment.

Article 29. Projectes de despesa.

a) Tenen la consideració de projectes de despesa el conjunt de crèdits destinats a la 
consecució d’una finalitat determinada si han estat qualificats com a tals pel Ple.
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b) Tot projecte de despesa estarà identificat per un nombre que es mantindrà 
invariable al llarg de tota la seva execució i que farà referència a l’any d’inici, al 
tipus i la identificació del projecte dintre dels iniciats al mateix exercici.

Article 30. Despeses amb finançament afectat.

Si en finalitzar l’exercici el volum de drets liquidats pels conceptes referenciats difereix 
de la suma que correspon rebre en funció del volum d’obligacions reconegudes 
aplicades, es practicarà l’ajust reglamentari al resultat pressupostari i al romanent de 
tresoreria, quedant de tot això la deguda constància a l’expedient de liquidació.

Article 31. Constitució de fiances.
Si la Corporació es veiés obligada a constituir alguna fiança, l’operació comptable corresponent 
tindrà caràcter de no pressupostària.

Article 32. Contractació.
La contractació administrativa es regirà per l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.

Article 33. Despeses plurianuals.

a) Podran adquirir-se compromisos de despesa que s’hagin d’estendre a exercicis 
futurs per a finançar inversions i transferències de capital, sempre que la seva 
execució s’iniciï en aquest exercici i que el volum total de les despeses 
compromeses per als quatre exercicis posteriors no superi els límits del 70, 60, 50 i 
50 per 100 de la suma de crèdits inicials consignats en cada article.

b) Podran adquirir-se béns immobles, el pagament parcial dels quals es difereixi fins a 
quatre anualitats, dintre de les limitacions temporals i percentuals del punt 
anterior.

c) Les despeses a que es refereixen els punts a) i b), hauran d’aprovar-se pel Ple.

d) Les despeses plurianuals derivades de contractes d’arrendament, subministres, 
assistència tècnica i prestació de serveis podran aprovar-se per la Comissió de 
Govern.

e) En tot expedient d’autorització de despeses plurianuals haurà d’obrar informe 
d’Intervenció sobre compliment de la normativa legal i estimació de la possibilitat 
de cobertura en exercicis futurs.

f) En casos excepcionals el Ple podrà aprovar despeses plurianuals que hagin 
d’executar-se en períodes superiors a quatre anys o les anualitats dels quals 
excedeixin de les quanties que resultarien per aplicació dels percentatges regulats 
al punt a).

CAPÍTOL III – PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA.

Article 34. Pagaments a justificar.
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Es lliuren i es consideren pagaments “a justificar” les quantitats que s’hagin d’abonar per a 
l’execució dels serveis, els comprovants dels quals no es puguin obtenir al moment de fer-se el 
pagament. Aquests lliuraments a justificar s’apliquen als respectius capítols, articles, conceptes 
i aplicacions, i s’obliga als perceptors a trametre els comptes justificats en el termini màxim de 
tres mesos.

Abans de lliurar una altra quantitat en les condicions anteriors a qualsevol perceptor, s’exigirà 
la formalització de l’anterior lliurament sense perjudici d’instruir un expedient de 
constrenyiment administratiu quan, en haver transcorregut el termini esmentat, no es fes la 
corresponent justificació.

Solament es podran expedir ordres a justificar en els següents supòsits:

a) Quan el perceptor no tingui pendent de justificar pel mateix concepte pressupostari, 
fons lliurats a justificar.

b) Quan els fons no es destinin a despeses de capital o a inversions.

Normes a seguir en la tramitació de pagaments a justificar:

 El pagament a justificar és un recurs extraordinari i, s’ha d’utilitzar únicament en el cas 
que aquest sigui imprescindible per no poder esperar el pagament efectiu el termini de 
la tramitació ordinària.

 Les sol·licituds d’aquests pagaments s’hauran de trametre únicament a Intervenció i 
s’haurà de justificar per escrit el motiu de la seva urgència.

 És competència de l’òrgan gestor el seguiment d’aquesta operació. Quan es presenti a 
Intervenció el document que justifiqui la despesa, la unitat responsable haurà de fer 
constar clarament que ja s’ha efectuat el pagament per aquest procediment, per evitar 
la seva duplicitat.

 Transcorregut el termini de 3 mesos sense presentar la corresponent justificació, es 
procedirà a iniciar el procediment de reintegrament amb la corresponent responsabilitat 
del gestor de la despesa.

 Aquestes normes són directament aplicables a la tramitació de bestretes de caixa fixa, 
factures, subvencions i altres lliuraments derivats de convenis.

Per tal de tramitar un pagament a justificar d’una factura cal que l’òrgan gestor enviï a 
Intervenció un ofici amb l’import total i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar la 
despesa. A més, haurà d’adjuntar el document provisional de la despesa (factura proforma, 
liquidació provisional, etc.).

Article 35. Bestretes de caixa fixa.

1 Les bestretes de caixa fixa es regiran pel que disposen els articles 73 a 76 del Reial Decret 
500/90, de 20 d’abril, pel disposat en la Instrucció del model normal de Comptabilitat local, 
aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i per l'establert en l'anterior 
Instrucció de Comptabilitat aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, pel que 
es refereix a la seva naturalesa i funcionament, així com pel que es disposa a continuació:

 Autorització i obertura de la bestreta
Per poder disposar d’una bestreta de caixa fixa els perceptors autoritzats en aquestes 
Bases hauran de presentar sol·licitud de concessió de bestreta fixa a la Tresoreria de 
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l’Ajuntament, la qual tramitarà proposta de resolució per acordar, mitjançant Decret 
d’Alcaldia, el lliurament de la bestreta al responsable i les condicions amb què es lliura 
aquesta bestreta.

 Límits quantitatius:
Les quantitats que es percebin en concepte de caixa fixa no podran ésser superiors a la 
xifra de 1.000,00 euros. Extraordinàriament, es faculta a l’Alcaldia per tal que, mitjançant 
Decret, pugui incrementar per a casos puntuals l’esmentat sostre.

 Règim de reposicions:
Les ordres de pagament de reposició de fons hauran de ser aplicades a les aplicacions 
pressupostàries a què corresponguin les quantitats justificades, sense poder sobrepassar 
l’import de les esmentades justificacions.

 Comptabilitat i control:
Els perceptors de les bestretes portaran comptabilitat de les quantitats rebudes i de les 
despeses realitzades de la forma i amb els mitjans que creguin més oportuns per al seu 
correcte seguiment.

En qualsevol moment, l’alcalde de l’Ajuntament, el tresorer i l’interventor general, o 
persona en qui deleguin, podran revisar la comptabilitat de les bestretes, i demanar la 
informació necessària per a comprovar que els saldos no disposats estiguin en els llocs 
autoritzats. 

Els perceptors han de retre comptes justificats dels lliuraments rebuts davant la 
Intervenció, acompanyant la comptabilitat i els justificants originals dels pagaments 
efectuats. Aquests comptes es remetran, com a màxim en el termini de tres mesos a 
comptar des del lliurament de les bestretes, i en tot cas, abans del 15 de gener de l’exercici 
següent.

Al tancament de l’exercici es realitzarà un arqueig dels saldos de les bestretes de caixa 
fixa, signat pels titulars de les bestretes i pel tresorer de l’Ajuntament d’Altafulla, arqueig 
que s’incorporarà a l’informe sobre l’estat de les bestretes a 31 de desembre, junt amb les 
existències de tresoreria del compte general i de la memòria de Gestió de Tresoreria.

L’obertura de les bestretes de caixa fixa i l’aprovació dels justificants s’efectuaran per 
l’alcalde o persona en qui delegui.

2 Podran percebre bestretes de caixa fixa les següents persones:

- Alcalde
- Tresorer/a
- Cap de la Brigada
- Director/a de l’Escola de Música
- Treballador/a del P.I.J.
- Bibliotecari/a
- Subinspector de la Policia Local
- Director/a de la Guarderia.

3 Quan el titular autoritzat d'una bestreta deixés d'ocupar el seu càrrec, ja sigui per trasllat, baixa o qualsevol altre 
motiu, o deixés d'estar autoritzat per la seva disposició, haurà de comunicar aquest fet a Tresoreria i haurà de reintegrar 
la totalitat de l’import de la bestreta concedida, per tal de cancel·lar-la.

Article 36. Indemnitzacions per raó de serveis
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El Ple establirà en cada moment quines són les indemnitzacions per assistències als òrgans 
colegiats de l’entitat, així com el règim de dedicacions parcials i exclusives i les seves 
retribucions.

Els membres de la Corporació que es trobin en règim de dedicació exclusiva o parcial no tenen 
dret a la percepció d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la Corporació de que formin part.

No te dret a rebre l’assistència corresponent el membre de la Corporació que no hagi assistit 
efectivament a la sessió, encara que justifiqui la seva absència

Els membres de la Corporació i personal de l’Ajuntament seran indemnitzats pels viatges i 
trasllats que efectuïn en servei del Municipi, utilitzant vehicle propi com a mitjà de transport, a 
raó de 0,30 Euros per quilòmetre. 

TÍTOL III.  DELS INGRESSOS

Article 37 i 38 Fases de l’execució dels ingressos
En l’execució del Pressupost d’Ingressos es poden destacar les següents fases:

 Compromís d’ingrés.

 Reconeixement del dret.

 Extinció del dret o cobrament realitzat.

1. Compromís d’ingrés. És l’acte mitjançant el qual un ens o persona, pública o privada, 
s’obliga amb l’entitat local a finançar totalment o parcialment una despesa 
determinada.

2. Reconeixement del dret. És l’acte en el qual es reconeix el dret de l’entitat local a la 
percepció de quantitats certes.

3. Cobrament realitzat. Es correspon amb l’ingrés realitzat.

Els recursos d’aquesta entitat es destinaran a satisfer el conjunt de les seves respectives 
obligacions, llevat del cas d’ingressos específics afectats a fins determinats.

La formalització de l’ingrés s’ha de justificar mitjançant el comprovant d’ingrés efectiu i es 
basa en la liquidació practicada prèviament o en els documents que acreditin que l’import 
és correcte. 

Article 39. Gestió de tributs i preus públics.

a) El departament Tresoreria elaborarà els padrons de tributs de cobrament periòdic, 
els serveis gestors dels quals comunicaran les incidències conegudes que els puguin 
afectar abans del dia 25 del mes anterior.

b) A començaments d’exercici s’aprovarà i publicarà el calendari fiscal dels tributs de 
cobrament periòdic, fent constar que l’exposició pública dels padrons tindrà lloc 
durant els quinze dies anteriors a l’inici del seu cobrament.

c) La Tresoreria adoptarà les mesures procedents per a assegurar la puntual realització     
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de les liquidacions tributàries.

d) La direcció de la recaptació correspon a la Tresoreria, que haurà d’establir el 
procediment per a verificar l’aplicació de la normativa vigent en matèria 
recaptadora, amb especial referència a les anul·lacions, suspensions, aplaçaments i 
fraccionaments de pagament, compensacions i devolució d’ingressos indeguts.

e) Pagaments fraccionats i ajornaments.

e.1) De conformitat amb l’art. 51.4 de R.O.F., el Ple delega la concessió 
d’ajornaments i fraccionament de pagaments dels tributs municipals:

- ALCALDE: de 600,00€ (o quantitat inferior i més d’un any) fins a 
15.000,00€ i màxim 2 anys

- JUNTA DE GOVERN: Per a quanties superiors al punt anterior o més de 
dos anys. Si no existeix Junta de Govern Local correspondrà al Ple.

e.2) Es requerirà aval per a fraccionaments i/o ajornaments a partir de 
18.000,00€ o més de 2 anys. En aquest sentit s’aplica l’article 82 de la Llei 
58/2003, General Tributària i l’Ordre EHA/1030/2009, de 23 d’abril, pel que 
s’eleva el mínim exempt de l’obligació d’aportar garanties en aquests 
supòsits.

e.3) L’import mínim de fraccionament será de 50€/mensuals.
 

f) Anul·lacions i Baixes.

f.1) Les anul·lacions i baixes per duplicitat a conseqüència d’errors materials en 
el procediment  de gestió i liquidació. Correspondrà a l’òrgan que hagi aprovat la 
liquidació de conformitat amb l’art. 37 b) d’aquestes bases, previ informe de la 
Secció corresponent que determinarà amb claredat la identitat de subjectes, 
elements i objecte tributari i/o error material.

f.2) Crèdits incobrables. Es seguirà el procediment establert a l’art. 61 i següents 
del Reglament General de Recaptació.

f.3) Baixes de rebuts. Per rebuts improcedents que no reuneixen les condicions 
enumerades a l’art. 41 del Reglament General de Recaptació. Informe de 
Tresoreria que aprovarà el Regidor d’Hisenda que remetrà els rebuts a l’àrea de 
gestió per la seva subsanació.

g) Compensació.

Es seguirà el procediment establert als art. 51 a 59 del Reglament General de 
Recaptació, a proposta dels subjectes passius o del Tresorer municipal. 

Quan concorrin en aquells la condició de deutor i creditor de la Hisenda Municipal, 
correspondrà a l’Alcalde-President i/o al Regidor d’Hisenda previ informe de la 
Tresoreria.

h) Devolució d’ingressos indeguts.
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Se iniciarà d’ofici o a instància del interessat les causes de la devolució són les 
establertes en l’article 221 de LGT i el termini de prescripció serà de 4 anys, de 
segons es determina a l’article 66 de la LGT.

i) L’unitat gestora realitzarà proposta de la liquidació, la qual requerirà la conformitat 
de la Tresoreria Municipal.

Article 40. Comptabilització dels cobraments.

a) Els ingressos procedents de Recaptació, en tant no es conegui la seva aplicació, 
pressupostària, es comptabilitzaran com a ingressos pendents d’aplicació, originant-
se un càrrec en el compte de “Caixa” i un abonament al compte “Ingressos pendents 
d’aplicació en caixa”.

b) En quant a la resta d’ingressos que ha de percebre la Corporació amb caràcter 
general, s’utilitzarà l’aplicació directa, originant-se un càrrec en el compte de 
“Caixa” i un abonament al compte de “Deutors per drets reconeguts”.

c) Quan els Serveis gestors tinguin informació sobre concessió de subvencions, hauran 
de comunicar-la a Tresoreria, a fi de que pugui efectuar-se el seu puntual 
seguiment.

d) Tresoreria controlarà que no existeixi cap abonament en comptes bancaris pendent 
de formalització comptable.

Article 41. Fiances, dipòsits i préstecs rebuts.

a) Les fiances i dipòsits que, a favor de l’Ajuntament, hagin de constituir els 
contractistes o altres persones tindran caràcter d’operacions no pressupostàries.

b) Així mateix, els préstecs que rebi o concedeixi la Corporació no previstos en el 
Pressupost tindran caràcter d’operació no pressupostària.

Article 42. El mètode de cobrament serà mitjançant:

 Pagament mitjançant transferència electrònica, detallant el número d’expedient al 
concepte de la transferència.

 Sistema de pagament a tercers de CaixaBank.
 Pagament amb targeta VISA a les diferents dependències municipals.
 Per imports menors a 50€ s’acceptarà pagaments en efectiu a l’Oficina d’Atenció al 

Ciutadà.

TÍTOL IV. TRESORERIA GENERAL

Article 43. Règim general:
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La situació dels fons o valors dipositats en les entitats bancàries es determina per la 
Presidència o per l’òrgan en què delegui, amb l’informe previ de la Tresoreria i la Intervenció 
de Fons.

Article 44. Caixa General de dipòsits de la Tresoreria de l’Ajuntament
La Caixa General de Dipòsits de l’Ajuntament fou constituïda per la Tresoreria, per tal 
d’ingressar-hi els dipòsits que l’Ajuntament d’Altafulla hagi de constituir, d’acord amb la 
normativa vigent.

- L’aplicació comptable s’efectua a través de la comptabilitat extrapressupostària i es crea 
el compte 41901 del PGCP «Dipòsits constituïts: Caixa General de Dipòsits».

- La constitució de dipòsits es formalitza mitjançant l’expedició de manaments d’ingrés amb 
la corresponent carta de pagament, que serveix com a justificant en el procediment 
administratiu establert.

- La cancel·lació o aplicació definitiva dels dipòsits ha de ser objecte de resolució expressa 
per l’òrgan competent en el procediment.

- Es podran reclamar aquells dipòsits efectuats en altres Caixes de Dipòsits amb 
anterioritat a la data d’aprovació d’aquestes normes.

- En el que no preveuen aquestes normes és d’aplicació, com a dret supletori, la legislació 
vigent en tot moment per la Caixa General de Dipòsits de l’Administració General de l’Estat.

Article 45.  Pressupost de tresoreria
De conformitat amb la informació del Pressupost que s'aprovi pel Ple i de les disponibilitats 
monetàries a principi d'exercici, la Tresoreria de l’Ajuntament elaborarà a principis d'any el 
pressupost de tresoreria amb les previsions de cobraments i pagaments de l'exercici, 
distribuïdes en el temps per a la puntual satisfacció de les seves obligacions, de manera que es 
garanteixi el compliment del termini màxim de pagament a proveïdors, d'acord amb el que 
estableix la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic. Així mateix les previsions incloses en el pressupost de tresoreria posaran de 
manifest els excedents de tresoreria en cada període així com les possibles necessitats de 
finançament que puguin sorgir durant l'exercici.

Aquest Pressupost de Tresoreria es revisarà periòdicament per tal d’incorporar les 
modificacions del pressupost que s’aprovin, així com per reflectir-hi les noves circumstàncies 
que es produeixin durant l’exercici i que afectin a la distribució i execució de despeses i 
ingressos.

Article 46. Pla de disposició de fons
El Pla de Disposició de Fons és l'expressió normativa dels criteris per a l’ordenació de 
pagaments, amb respecte als límits de prioritat de l'endeutament (interessos i capital del 
deute públic), segons estableix l'article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, 
d’estabilitat pressupostària, i sostenibilitat financera; i de les despeses de personal i d’exercicis 
anteriors, d'acord amb l’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals; i la resta de pagaments d'acord 
amb l'ordre establert en el Pla.

El Pla de Disposició de Fons de l’Ajuntament tindrà com objecte ajustar els pagaments de la 
Tresoreria General a les disponibilitats d’efectiu d’acord amb l’ordre de prelació que s’hi 
estableixi. L'aprovació del Pla de Disposició de Fons correspon al Ple de l’Ajuntament, previ 
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informe de la Tresoreria i dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda. El Pla de Disposició 
de Fons es formularà al principi de cada legislatura.

D'acord amb el Pla de Disposició de Fons i les previsions realitzades per Tresoreria en el 
Pressupost de tresoreria, mensualment, la Tresoreria General confeccionarà el Pla de 
Tresoreria entre l’1 i 10 de cada mes amb la conformitat del Regidor Delegat d’Hisenda.

El Pla de Tresoreria determina la previsió de la situació de tresoreria a final del mes que 
correspongui, d’acord amb les existències reals disponibles a l’inici del mes que correspongui i 
d’acord amb la previsió de cobraments i pagaments d'operacions pressupostàries i 
extrapressupostàries que s’inclou en el Pressupost de Tresoreria anual, ordenats d'acord amb 
els criteris de prelació establerts en el Pla de Disposició, i tenint en compte el compliment dels 
terminis establerts per la normativa de morositat, per tal de preveure la necessitat o capacitat 
de finançament de l’Ajuntament en el període que correspongui.

Segons el que estableix l’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, inclourà informació relativa a la previsió de pagament 
a proveïdors de forma que es garanteix el compliment dels terminis establerts per la normativa 
de morositat. 

Article 47.  Gestió amb entitats financeres

1. Les relacions amb les entitats financeres derivades de les gestions de la Tresoreria es 
realitzaran de forma centralitzada des d’aquesta Unitat, d’acord amb els criteris que 
estableix la normativa.

2. En les gestions per a la contractació de nous productes o serveis financers amb les entitats 
financeres es podran tenir en compte, a més dels criteris d’àmbit econòmic, les relacions, 
el volum d’operativa amb les entitats financeres i altres aspectes d’àmbit social, cultural, 
mediambiental i el seu impacte en el territori, els quals es determinaran en cada cas.

3. El tresorer/a de l’Ajuntament d’Altafulla podrà realitzar moviments de fons entre els 
diferents comptes de titularitat municipal amb la seva única firma, quan es vulguis realitzar 
moviments de fons que tinguin com a destinatari un titular diferent a l’Ajuntament 
d’Altafulla serà necessària la firma dels tres clauers tal i com es determina en aquestes 
Bases d’Execució de pressupost.

Article 48.  Operacions de Tresoreria
Tal com disposen els articles 51, 52 i 199.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, i d’altres 
disposicions concordants, l’Ajuntament pot concertar operacions de tresoreria, amb l'informe 
previ del tresorer i de l’interventor i mitjançant acord plenari, per cobrir dèficits temporals de 
liquiditat derivats de les diferències de venciments dels seus pagaments i cobraments.

Article 49. Inversions financeres temporals
De conformitat amb l'article 199.2) 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, les entitats locals podran 
rendibilitzar els excedents de tresoreria mitjançant inversions financeres temporals que 
reuneixin les condicions de liquidat i seguretat.

Així, per tal d’optimitzar el rendiment dels excedents de tresoreria, l’alcalde pot disposar per 
decret, previ Informe de Tresoreria i amb la conformitat d’Intervenció i del regidor delegat 
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d'Hisenda, la constitució de comptes financers de col·locació temporal d’excedents de 
tresoreria, sempre que reuneixin les condicions de garantia, seguretat i liquiditat immediata, 
els quals tindran la consideració d'actius líquids equivalents a l'efectiu.

En el cas que es disposi d'un import d'excedents pel qual es consideri adient diversificar la 
inversió en més d’una imposició i entitat, la resolució de  l’expedient per constituir noves 
imposicions es podrà realitzar mitjançant tramitació per concurs, amb un mínim de tres 
ofertes, per l’adjudicació en lots de 1 o 2 imposicions, segons es valori en cada cas, per tal de 
tenir en consideració la política de diversificació de fons de l’Ajuntament, per evitar 
concentració de fons i diversificar el risc financer, d’acord amb la valoració del rating de les 
entitats financeres.

Procediment pressupostari i comptable:

La constitució de comptes financers de col·locació temporal d’excedents que tinguin la 
consideració d'actius líquids equivalents a l'efectiu, és a dir, de tresoreria, que reuneixin les 
condicions de garantia, seguretat i liquiditat immediata, tindran naturalesa extrapressupostària 
i es comptabilitzaran amb comptes de Tresoreria, i els rendiments es comptabilitzaran  
pressupostàriament formalitzant l’ ”RDI” a l’aplicació XXX/520 del pressupost d’ingressos, en el 
moment del seu abonament al compte.

El tractament de la constitució des del punt de vista comptable consistirà en la realització d'un 
traspàs entre comptes que es materialitza en el següent assentament:

<577> Actius líquids equivalents a l'efectiu a Tresoreria <571>

En el moment de recuperar l’import de la inversió temporal, quan arribi el venciment o es 
cancel·li la imposició, per autorització de l’alcaldia, previ Informe- Proposta de Tresoreria amb 
la conformitat d’Intervenció, es realitzarà l’assentament a la inversa, comptabilitzant els 
interessos en les partides d’ingressos del pressupost que corresponguin a rendiments 
d’inversions financeres temporals.

Per altra banda, la constitució de comptes financers que no tinguin la consideració d'actius 
líquids equivalents a l'efectiu, així com les inversions financeres que tinguin un component en 
renda variable i consisteixin en l’adquisició d’actius financers temporals de qualsevol 
naturalesa, de conformitat amb les disposicions que es deriven dels pronunciaments de la 
IGAE en les consultes de 13/95 i 5/97, hauran d'estar imputades pressupostàriament, per tal 
de reflectir aquestes inversions en el pressupost de la forma més ajustada possible a la realitat 
de cada període, per la qual cosa es dotarà una partida ampliable de despeses per a les 
inversions que es puguin realitzar i una d'ingressos per al seu rescat.

El tractament, des del punt de vista de la Comptabilitat General del Sector Públic, consistirà en 
la realització d’un càrrec en un compte del subgrup <430> Deutors per drets reconeguts del 
pressupost corrent amb abonament a un compte d'actiu, que dependrà del tipus d'actiu 
financer adquirit, tenint en compte la nova classificació realitzada per la Instrucció de 
comptabilitat Local aprovada per Ordre HAP/1781/2014, de 20 de setembre, és a dir:

1. Crèdits i partides a cobrar
2. Inversions mantingudes fins el venciment
3. Actius financers a valor raonable amb canvis en els resultats.
4. Inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades
5. Actius disponibles per a la venda.

Un cop identificada la naturalesa de l'actiu, el compte a utilitzar dependrà de si es correspon 
amb un actius financer a curt termini, cas en el qual utilitzaríem els comptes del subgrup 54, o 
si es correspon amb un actiu financer a llarg termini, cas en el que utilitzaríem els comptes del 
subgrup 25.
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En el moment de recuperar les IFT es deixarà constància de l’ingrés en el pressupost 
mitjançant l’operació “I” i es donarà tractament diferent en funció de si s’han produït 
minusvàlues o plusvàlues. Plusvàlua derivada de la realització de la IFT. En aquest cas es 
realitzarà l’operació “I” contra l’assentament anterior “RD” que es va realitzar en el moment de 
l’adquisició de les IFT i per l’import total que consta en el reconeixement del dret. 

La plusvàlua obtinguda haurà de comptabilitzar-se a part en el pressupost d’ingressos i es farà 
amb càrrec a la partida xxx/500 si les IFT són en valors de Deute Públic o a la XXX/507, si ho 
són en altres actius financers, mitjançant l’operació simultània “RD-I”.

Quan les IFT no es recuperin abans del tancament de l’exercici, haurà de fer-se balanç de la 
situació en què es trobin, tenint en compte els criteris establerts per la la nova Instrucció de 
comptabilitat, segona part, Norma 8ª de reconeixement i valoració, de classificació, valoració i 
tractament comptable dels actius financers.

Article 50.  Pagament de la nòmina
El pagament de la nòmina del personal funcionari i de tot el personal contractat que figura en 
la plantilla de l’Ajuntament es realitzarà per transferència bancària al compte corrent que 
designi cada empleat, mitjançant l’entitat bancària que es determini des de Tresoreria, de 
conformitat amb el Pla de disposició de fons de l’Ajuntament d’Altafulla i l’informe previ de 
Tresoreria.

Article 51.  Pagaments a proveïdors
Els pagaments als proveïdors es realitzaran, de forma general, mitjançant transferència 
bancària als comptes corrents que designin els interessats en el document Comunicat de dades 
fiscals i bancàries per pagaments de l’Ajuntament d’Altafulla, a través de l’entitat bancària que 
es determini des de Tresoreria, de conformitat amb el Pla de Disposició de Fons de 
l’Ajuntament. 

Així mateix, excepcionalment, es podran efectuar els pagaments per xec nominatiu o en 
efectiu, acreditant la personalitat del perceptor de forma reglamentària.

TÍTOL V.  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Article 52. Operacions prèvies a l’estat de despeses.
 
a) A fi d’exercici, es verificarà que tots els acords municipals que impliquin 

reconeixement de l’obligació han tingut el seu reflex comptable en fase “O”.

En particular, les subvencions concedides, el pagament de les quals no hagi estat 
ordenat al final de l’exercici, es comptabilitzaran en fase O, encara que l’efectiva 
percepció de fons resti condicionada al compliment d’alguns requisits.

b) Els serveis gestors aconseguiran dels contractistes la presentació  de factures dintre 
de l’exercici. Sense perjudici d’això, es verificarà l’estat de determinades despeses 
per consums o serveis imputables a l’exercici i el reconeixement d’obligacions, les 
quals no hagin arribat a formalitzar-se per no disposar a 31 de desembre de 
factures.
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Quan siguin despeses corrents, i obri informe del servei gestor justificant que ha 
tingut lloc l’adquisició o servei, les factures a rebre tindran la consideració de 
document O.

c) Els crèdits per a despeses que l’últim dia de l’exercici no estiguin afectats al 
compliment d’obligacions reconegudes quedaran anul·lades, sense més excepcions 
que les derivades dels punts anteriors i de la incorporació de romanent.

Article 53. Operacions prèvies a l’estat de Tresoreria.

a) Tots els cobraments haguts a 31 de desembre hauran de ser aplicats en el 
Pressupost que es tanqui, a tal fi es donaran les instruccions pertinents al Servei de 
Recaptació.

b) Es verificarà la comptabilització del reconeixement de drets en tots els conceptes 
d’ingrés, de conformitat amb el previst a l’article.

Article 54. Tancament del Pressupost.

a) El Pressupost General de l’Ajuntament es liquidaran per separat, elaborant-se els 
estats d’ingressos demostratius de la liquidació i la proposta d’incorporació de 
romanent abans del dia 15 de febrer de l’any natural següent a aquell que es tanca.

b) La liquidació del pressupost de l’Ajuntament serà aprovada per l’Alcalde, donant 
compte al Ple en la primera sessió que es celebri.

c) A efectes de determinar el romanent de tresoreria es consideraran ingressos de 
difícil recaptació els d’antiguitat superior a un any, a no ser que les especials 
característiques del dret, o del deutor, justifiquin una altre consideració.

Es calcularan els ingressos de difícil recaptació en base a la següent taula sobre els 
drets reconeguts pendents dels capítols I, II i III, d’acord amb les normes 
indicatives dictades per la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Ingressos pendents exercici actual:  20%
Ingressos pendents 1r. exercici anterior:  40%
Ingressos pendents 2n. exercici anterior:  60%
Ingressos pendents 3r. exercici anterior:  95%
Ingressos pendents 4rt i resta ex. Anteriors: 100%

TÍTOL VI.  CONTROL I FISCALITZACIÓ

Article 55.-  Control intern, règim de fiscalització.

55.1 S’estableix el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre 
despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora, en els termes que preveu 
l’article 13 del RD 424/2017.

 
55.2  S’estableix la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria 
de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora 
sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 del RD 424/2017.
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Disposició addicional primera.- Els efectes declarats inútils o residus podran ser alienats 
directament sense subjecció a subhasta, quan així ho acordi la Junta de Govern Local i el seu 
import calculat no excedeixi de 601,01€ (100.000ptes.)

Disposició addicional segona.- En cap cas es reconeixeran interessos de demora, llevat que 
procedeixin de la Llei, del plec de condicions, s’estableixin per escriptura pública o per pacte 
solemne de la Corporació.

Disposició addicional tercera.- De conformitat amb el preceptuat per l’article 147 del 
Reglament de l’IRPF, estan obligats a retenir i ingressar en el Tresor, en concepte de 
pagament a compte per l’Impost sobre la  Renda de les Persones Físiques, quan satisfacin 
rendiments del treball, o d’activitats professionals o artístiques, les persones jurídiques i 
demés entitats residents en territori espanyol, tan públiques com privades.

Disposició addicional quarta.- Les factures justificatives, a més dels requisits fixats en 
aquestes Bases, hauran d’ajustar-se a la vigent normativa sobre l’Impost sobre el Valor Afegit. 
En conseqüència, i en virtut de l’establert en el RD 2402/1985, de 18 de desembre, articles 3 i 
4, amb les modificacions introduïdes pels Reials Decrets 1624/1992 i 1811/1994, les factures 
que obligatòriament han d’expedir i lliurar els proveïdors per cada una de les operacions que 
realitzen han de contenir les següents dades: 

a) Número i, en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa.

b) Nom i cognoms o raó social, número d’identificació fiscal, o, en el seu cas, codi 
d’identificació i domicili de l’expedidor i del destinatari, o localització de l’establiment 
permanent si es tracta de no residents.

c) Operació subjecta a l’Impost, amb descripció dels béns o serveis que constitueixen 
l’objecte de la mateixa.

d) Contraprestació total de l’operació i, en el seu cas, les demés dades necessàries per 
a la determinació de la Base Imposable.

e) Tipus tributari i quota, llevat del disposat en l’apartat f següent.

f) Indicació del tipus tributari aplicat quan la quota es repercuteixi dintre del preu, o 
únicament l’expressió “IVA Inclòs” en els casos en que així estigui autoritzat.

g) Lloc i data de la seva emissió.

Si l’operació o operacions a què es refereix la factura comprèn béns o serveis subjectes 
a l’impost a tipus diferents, hauran d’indicar-se separadament els conceptes i dades 
descrites els següents apartats anteriors: c), d) i e).

No obstant, podran substituir-se per talonaris de vals numerats o, en el seu defecte, 
tiquets expedits per màquines registradores, els justificants de les següents operacions:

a) Vendes al por menor, incloses les realitzades per fabricants o elaboradors.

b) Vendes o serveis d’ambulància.
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c) Vendes o serveis a domicili del consumidor. 

d) Transport de persones.

e) Subministrament d’hostaleria i restauració, prestat per restaurants, bars, cafeteries, 
xocolateries, orxateries i establiments similars.

f) Subministrament de begudes o menjars per a consumir a l’acte, prestats pels 
establiments abans citats.

g)  Sales de ball i discoteques.

h)  Serveis telefònics.

i) Serveis de perruqueria i institucions de bellesa

j) Utilització d'instal·lacions esportives.

k) Revelat de fotografies i estudis fotogràfics.

l) Serveis d’aparcament i estacionament de vehicles.

m) Serveis de videoclub.

En tot cas, els vals o tiquets hauran de contenir les següents dades:

a) Número i, en el seu cas, sèrie.

b) Número d’Identificació Fiscal o Codi d’Identificació de l’expedidor.

c) Tipus imposable aplicat o l’expressió “IVA inclòs”

d)  Contraprestació total.

Disposició final primera.- Per al no previst en aquestes Bases s’estarà al disposat  amb 
caràcter general per la vigent legislació local, per la Llei General Pressupostària, Llei General 
Tributària, Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera i demés normes 
de l’Estat que siguin aplicables, així com al que resolgui la Corporació, previ informe de 
l’Interventor.

Disposició final segona.- El disposat en les anteriors Bases serà d’aplicació a l’Ens Local.

Disposició final tercera.- El President de la Corporació és l’òrgan competent per a la 
interpretació de les presents Bases, la qual es basarà sobre el previ informe de la Secretaria o 
Intervenció, segons les seves respectives competències.

Altafulla, a la data de la signatura electrònica

L’Alcalde



Expedient: 2022/98. Pla d'Igualtat Ajuntament d'Altafulla
Assumpte: Informe-Proposta aprovació Pla Igualtat.

 
INFORME-PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL 

PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

En relació amb l'expedient relatiu aprovació del Pla d'Igualtat, emeto el següent 

informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per 

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents,

ANTECEDENTS DE FET

Document Data Observacions

Proposta del tècnic de l’àrea de Personal 19/01/2022

Provisió d'Alcaldia 19/01/2022

Informe de Secretaria 27/01/2022

Convocatòria a sessió de la Comissió Negociadora 11/02/2022

Acta de la Reunió de la Comissió Negociadora 15/02/2022 La mesa de negociació aprova per 

unanimitat el Pla d’Igualtat de 

l’Ajuntament d’Altafulla.

LEGISLACIÓ APLICABLE

 Els articles 14, 9.2 i 23.2 de la Constitució Espanyola.

 El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat 

de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.

 El Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu 

registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de 

convenis i acords col·lectius de treball.

 Els articles 45 a 49 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes.

 —La Disposició addicional setena del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 

públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

 Els articles 17.5 i 85.2 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per 

Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
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 L'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

 Els articles 130, 131 i 139.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 

de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta d’aprovació amb els següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el  Pla d'Igualtat de l’Ajuntament d’Altafulla aplicable amb caràcter general 

per a tot el personal al servei d'aquest Ajuntament, el qual es troba incorporat en aquest 

mateix expedient.

SEGON. Procedir a la implantació i aplicació del Pla d'Igualtat, de conformitat amb allò que s'ha 

fixat en aquest Pla.

TERCER. Notificar aquest acord als representants dels treballadors i publicar-lo al tauler 

d’anuncis i a la seu electrònica de la Corporació. 

Recursos

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb allò que 

disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, 

de 13 de juliol, es  podrà interposar un dels recursos següents:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 

l’acte recorregut (tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual 

correspondrà la resolució a l’òrgan delegant), en el termini d’un mes, a comptar des del 

dia següent al de la recepció de la seva notificació.

La interposició del recurs, excepte en els casos en els quals una disposició estableixi el 

contrari, no suspendrà l’execució de l’acte impugnat, de conformitat amb allò que disposa 

l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició 

sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i interposar 

recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 

Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció 

de la seva notificació.

En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs 

contenciós administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s’hagi produït la 

seva desestimació per silenci administratiu.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.

Altafulla, a la data de la signatura electrònica.
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PROPOSTA PRESSUPOST GENERAL 2022 - ANNEX D'INVERSIONS

Inversió
Pressupost 

2022
Préstec TT. Capital

Recursos 
corrents

132 62301 Maquinària i instal·lacions 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

132 62500 Mobiliari 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

132 62600 Equipament informàtic 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

231 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

231 62500 Mobiliari 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

231 62600 Equipament informàtic 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

337 62500 Mobiliari PIJ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

337 62600 Equipament informàtic PIJ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

432 62301 Maquinària i instal·lacions                             1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

920 61901 Plaça dels Vents 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 

920 61902 Plaça Marti Royo 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 

920 61903 Ampliació Arxiu/Biblioteca (sala infantil) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

920 61904 Asfaltat carrers 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

920 61905 Pla de Voreres 2022 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

920 61906 Remodelació de parcs 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 

920 61907 Enllumenat Brises del Mar 440.000,00 360.000,00 80.000,00 0,00 

920 61908 Il·luminació castell 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 

920 61909 Sala servidors Ajuntament-Cablejat 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 

920 61910
Reparació coberta Llar d'infants Hort de 
Pau

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

920 61911 Era Pedrera 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

920 61912 Lavabo radio-correus 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 

920 61913 Remodelació energètica Portalada 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 

920 61914 Plaça 1 d'octubre - Coberta 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 

920 61915 Remodelació C. de Dalt 700.000,00 50.000,00 650.000,00 0,00 

920 62300 Equipament escènic Violeta 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 

920 62302 Maquinària brigada municipal 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

491 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

491 62600 Equipament informàtic 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

920 62301 Maquinària i instal·lacions 500,00 0,00 0,00 500,00 

920 62500 Mobiliari ajuntament 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

920 62600 Equipament informàtic 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

312 62301 Maquinària i instal·lacions 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 

312 62500 Mobiliari Centre de Salut 500,00 0,00 0,00 500,00 

320 62301 Maquinària i instal·lacions 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 

320 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

323 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

323 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

323 62600 Equipament informàtic 500,00 0,00 0,00 500,00 

326 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

326 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

326 62600 Equipament informàtic 500,00 0,00 0,00 500,00 

3321 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

3321 62600 Equipament informàtic 500,00 0,00 0,00 500,00 

334 61900 Adquisició obres artistes 500,00 0,00 0,00 500,00 

334 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

338 62301 Maquinària i instal·lacions 500,00 0,00 0,00 500,00 

338 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

342 62301 Maquinària i instal·lacions 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

2.330.250,00 1.562.500,00 730.000,00 37.750,00

Altafulla, a la data de la signatura electrònica

L'Alcalde

Aplicació

Jordi
Molinera
Poblet - DNI
47761072P
(SIG)



Expedient: 2022/235   
Assumpte: Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024

PROPOSTA D’ACORD

Antecedents de fet

D’acord amb les previsions de la Llei General de Subvencions i del seu Reglament, i atès que la 
jurisprudència del Tribunal Suprem ha establert que es tracta d’un tràmit essencial, s’ha 
procedit per part de l’àrea de Secretaria d’aquest Ajuntament a redactar el Pla estratègic de 
Subvencions per al període dels anys 2022-2023 i 2024.

Fonaments de dret

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa que “els 
òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que proposi l’establiment de 
subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic de subvencions els 
objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per la seva 
consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot 
cas, als objectius d’estabilitat pressupostària”.

Així mateix, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 
General de Subvencions, estableix en el seu article 10.1 que “els plans estratègics de 
subvencions que es configuren com un instrument de planificació de les polítiques públiques 
que tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de 
promoció d’una finalitat pública”.

L’article 11 del mateix Reial decret determina que els plans estratègics han de contenir 
previsions per a un període de vigència de tres anys, llevat que per l’especial naturalesa del 
sector afectat, sigui convenient establir un pla estratègic de durada diferent. 

Així, i seguint en el redactat del Reial Decret, l’article 13 estableix, també, que els plans 
estratègics de subvencions i les seves actualitzacions hauran de publicar-se en el Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques.

Pel que fa a l’atribució per l’adopció del present acord, no obstant, no haver-hi una assignació 
concreta de l’atribució per aprovar el Pla estratègic a cap òrgan municipals, per la qual cosa 
podria entendre’s com a part de l’anomenada competència residual dels alcaldes, atesa la 
vinculació amb el pressupost municipal i la regulació de les subvencions contingudes en el 
mateix, considerem adient l’aprovació plenària.

Amb els antecedents i els fonaments esmentats, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Incoar el procediment per aprovar el Pla Estratègic de Subvencions per el període 
2022-2024.

Segon.- Aprovar, amb efectes, de l’1 de gener de 2022, el Pla Estratègic de Subvencions per 
al període 2022-2024.
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Tercer.- Publicar el Pla, per a general coneixement, al portal de transparència i a la web 
municipal.

Quart.- Publicar el Pla al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics del 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE 
L’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA PER EL PERÍODE 

2022-2023-2024
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PREÀMBUL

L’Ajuntament d’Altafulla, mitjançant el present Pla Estratègic de Subvencions, es vol dotar d’un 
instrument de gestió que faciliti la planificació, execució i avaluació de les polítiques del 
mandat. 
Definit el marc general de l’equilibri pressupostari per a les administracions públiques en la 
normativa referent l’estabilitat pressupostària (Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera) és necessari traslladar els seus principis rectors als 
diferents components del Pressupost Municipal.
El Pla Estratègic de subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del Principi de 
Transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. En aquest sentit, la Llei General de Subvencions ja 
va tenir en compte aquesta orientació, essent un dels seus principis rectors el de 
transparència. 
En compliment de les esmentades normes, les Administracions Públiques han de publicar 
l’import, l’objectiu o la finalitat i les persones beneficiàries de les subvencions i ajuts públics 
concedits.
Aquesta major transparència, unida a la diversitat d’instruments que s’articulen en la Llei, 
afavoreixin de forma directa en un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la gestió de 
la despesa pública relativa a les subvencions. 
En aquesta línia de millora de l’eficàcia, la Llei estableix la necessitat d’elaborar un Pla 
Estratègic de Subvencions que introdueix una connexió entre els objectius i els efectes que es 
pretenen aconseguir, amb els costos previsibles i les seves fonts d finançament, amb l’objectiu 
darrer d’adequar les necessitats públiques a satisfer mitjançant subvencions amb les 
previsions de recursos disponibles, amb caràcter previ al seu naixement i de forma plurianual. 
La naturalesa del Pla Estratègic de Subvencions és, per tant, la d’instrument de gestió de 
caràcter programàtic sense rang normatiu. La seva virtualitat es desplega de l’àmbit intern de 
l’Ajuntament d’Altafulla, sense incidència directa sobre els particulars i no crea, ni drets ni 
obligacions. La seva efectivitat quedarà condicionada a l’establiment de les diverses línies  de 
subvencions, atenent, entre d’altres condicionants, a la disponibilitat pressupostària de cada 
exercici. Així, l’aprovació del Pla no suposa, en conseqüència cap tipus de dret a favor 
d’entitats i/o persones beneficiàries que no podran exigir cap indemnització o compensació cas 
que el Pla no desenvolupi en la pràctica en els seus propis termes, sinó que, en qualsevol cas, 
és una guia que, dins del marc normatiu preestablert, fixa la línia a seguir per l’Ajuntament 
d’Altafulla en el foment de les activitats d’interès general. 
Com a element fonamental que tanca aquest procés, la Llei estableix un sistema de seguiment 
a través del control i l’avaluació dels objectius per tal d’assegurar que aquelles línies de 
subvenció que no assoleixin els nivell de consecució dels objectius desitjats o que siguin 
inadequades al nivell de recursos invertits puguis ser modificades o substituïdes per d’altres, 
més eficàcies i eficients o, en el seu cas, eliminades. 
Tot i això ha de fer possible una eficient distribució dels recursos públics destintats a fer front a 
situacions d’emergència, vulnerabilitat i atenció social, que poden sorgir associades a la 
situació actual i/o futura. Per altra banda, aquest Pla Estratègic de Subvencions aspira a ser el 
nexe d’unió entre la fase d’assignació dels recursos públics i la fase d’execució de les polítiques 
socials per tal de garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació, eficàcia en l’assoliment dels objectius fixats, així com eficiència en 
l’assignació i utilització dels recursos públics.
Per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes a aquest Pla estratègic serà necessària 
la consignació pressupostària corresponent al Pressupost municipal anual i quedarà 
condicionada al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. 
Per tant, mitjançant aquet Pla Estratègic de Subvencions es compleix amb el mandat legal 
bàsic establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
que disposa que “els òrgans de les Administracions Públiques o qualsevol ens que proposi 
l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic de 
subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari 
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per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament que es 
supeditarà, en tot cas, als objectius d’estabilitat pressupostària” .
Desenvolupa l’esmentada norma el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, que en el seu article 10.1 estableix que “els 
plans estratègics de subvencions es configuren com un instrument de planificació de les 
polítiques públiques que tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o 
interès social o de promoció d’una finalitat pública”.
Tanca el marc normatiu general, a nivell local, de les subvencions concedides a l’Ajuntament 
d’Altafulla:

- Execució del Pressupost per cada exercici.

El present Pla té una primera part dispositiva que és genèrica i estàtica, que serveix a la seva 
projecció plurianual, i una segona part, corresponent a cada exercici en concret i per tant, que 
és dinàmica, i que s’identifica a través de l’annex. 
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PART DISPOSITIVA. DISPOSICIONS GENERALS:

Article 1. Objecte:
És objecte d’aquest Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Altafulla la gestió, la 
planificació i el control de les polítiques públiques de contingut subvencional desenvolupades 
pel mateix com a atorgant de subvencions així com ser una eina al servei de la ciutadania per 
donar a conèixer la política municipal de subvencions. 

Article 2. Establiment de subvencions, període de durada i termini necessari per la 
seva consecució:
L’establiment de les subvencions per part de l’Ajuntament d’Altafulla per el període 2022-2024 
s’ajustarà a allò previst en aquest Pla, podent ser ampliat o modificat una vegada analitzades i 
avaluades les línies inicials aprovades i sempre tenint en compte les limitacions que s’indiquin 
al llarg de l’articulat del mateix. 
Respecte el termini necessari per a la consecució de les diferents línies de subvencions es 
regularà de forma expressa en les bases reguladores i en la convocatòria de cada subvenció, 
en el conveni regulador vigent o en l’acte de la concessió de la subvenció-

Article 3. Naturalesa jurídica:
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Altafulla té el seu caràcter programàtic i el 
seu contingut no generarà drets ni obligacions, de manera que cap potencial persona 
beneficiària podrà exigir indemnització o compensació en cas que el Pla no es porti a la 
pràctica en els seus propis termes.
La seva efectivitat queda condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de 
subvenció, atenent entre altres condicionants, les disponibilitats pressupostàries de cada 
exercici.

Article 4. Principis rectors:
La concessió de les subvencions per part de l’Ajuntament d’Altafulla es realitzarà d’acord amb 
els següents principis:

 Publicitat i transparència, que garantiran la igualtat d’informació per a l’accés a 
subvencions i permetran el control de la gestió dels fons destinats a les mateixes.

 Concurrència, especificant i detallant els requisits per obtenir la condició de persona 
beneficiària de la subvenció.

 Objectivitat, igualtat i no discriminació
 Eficàcia i eficiència, consistent en l’optimització dels recursos públics assignats a cada 

programa, sense que en cap moment es puguin sobrepassar les limitacions legals i/o 
pressupostàries establertes. 

Article 5. Àmbit d’aplicació:
El present Pla serà d’aplicació a les subvencions que concedeixi l’Ajuntament d’Altafulla, 
entenent-se com a tals, totes les disposicions dineràries realitzades per l’Ajuntament d’Altafulla 
a favor de les persones físiques o jurídiques, i que compleixin els següents requisits:

 Que el lliurement es realitzi sense contraprestació directa de les persones beneficiàries.
 Que el lliurement estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució 

d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja 
realitzats o per realitzar, o la concurrència d’una situació, havent la persona beneficiària 
de complir amb les obligacions materials i formats determinades.

 Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tinguin per objecte el foment 
d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública. 

Article 6. Requisits bàsica i limitacions a l’establiment de subvencions:
És requisit bàsic per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla la 
inclusió de les consignacions pressupostàries corresponents en els Pressupostos anuals i 
l’aprovació de les bases reguladores per a la seva concessió o bé, el corresponent acte de 
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concessió o conveni regulador de les mateixes en el cas que siguin de concessió directe segons 
els casos legalment previstos. 
Així mateix, l’establiment de les subvencions queda supeditat al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa, les consignacions pressupostàries aprovades i les 
bases reguladores de la seva concessió s’ajustaran en cada moment a aquests objectius.

Article 7. Modalitats de concessió:
Les subvencions que s’enquadren en aquest Pla Estratègic seran atorgades:

 Concurrència competitiva: procediment mitjançant el qual la concessió de les 
subvencions es fa mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi 
d’establir una prelació entre aquestes d’acord amb els criteris de valoració prèviament 
fixats en les bases reguladores i en la convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat a la 
convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut una valoració més 
alta en aplicació dels criteris esmentats. En aquest cas, la proposta de concessió l’ha de 
formular un òrgan col·legiat que es determinarà en les bases reguladores corresponent, 
i aquest òrgan serà el que procedirà al prorrateig, entre els beneficiaris de la subvenció, 
de l’import global màxim destinat a les subvencions.

 Concurrència no competitiva:  procediment mitjançant el qual es concedeixen ajuts o 
subvencions en atenció a la mera concurrència d'una determinada situació de la 
persona o entitat beneficiària, sense que sigui necessari establir la comparació entre 
sol·licituds ni la prelació entre les mateixes.

 Concessió directa: en els següents casos existeix concessió directa;
 Previstes nominativament en els pressupostos de l’Ajuntament d’Altafulla, en els 

termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora. L’objecte 
d’aquestes ha de quedar determinat expressament en el corresponent conveni 
de col·laboració o resolució de la concessió que, en tot cas, ha de ser congruent 
amb la classificació funcional i econòmica del crèdit pressupostari corresponent

 Les que vinguin imposades per una norma de rang legal
 Excepcionalment, les que s’acreditin per raons d’interès públic, social, econòmic 

o humanitari o altres de degudament justificades que dificultin la convocatòria 
pública. 

Article 8. Beneficiaris, matèries respecte les que s’establiran les subvencions:
L’Ajuntament d’Altafulla concedirà subvencions, mitjançant convocatòria pública o a través de 
la signatura de diferents convenis de col·laboració o dels corresponents actes de concessió, a 
favor de les persones físiques o jurídiques, amb la finalitat de fomentar la realització 
d’activitats d’utilitat pública o interès social per a promoure la concessió de fins públics 
atribuïts a la competència local. 
Les matèries respecte les que anualment s’establiran subvencions son:

 Promoció econòmica
 Medi Ambient
 Serveis a les persones:

 acció social
 cultura
 ensenyament
 esports
 festes
 joventut

Article 9. Modificació del Pla Estratègic de Subvencions:
Atès el caràcter programàtic del Pla Estratègic de Subvencions, una vegada realitzades les 
tasques de seguiment i avaluació per a cadascun dels programes que desenvolupa, si es fes 
palesa la ineficàcia o la desviació d’alguns d’ells respecte les finalitats previstes, aquell 
programa haurà de ser modificat o eliminat. 
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Així mateix, si esdevinguessin circumstàncies socials, econòmiques o d’interès públic que 
aconsellessin adoptar noves línies i programes de subvenció, aquest Pla Estratègic s’entendrà 
modificat automàticament. Atès el caràcter econòmic d’aquesta modificació, es realitzarà 
mitjançant les modificacions pressupostàries necessàries, conforme a la legislació vigent en 
matèria d’Hisendes Locals, respectant el contingut general bàsic i programàtic del Pla i 
informant de la finalitat, objectius, mitjans i sistemes d’avaluació necessaris per al seu 
seguiment.

Article 10. Seguiment i efectes:
De conformitat amb l’article 12.1.c) del Reglament de la Llei General de Subvencions, els Plans 
Estratègics han d’incloure el règim de seguiment i avaluació contínua aplicable a les diferents 
línies de subvenció que s’hi estableixin. 
A fi de facilitar aquest seguiment així com determinar el grau en què es van assolint els 
objectius previstos per a cada política pública en cadascuna de les actuacions realitzades que 
compten amb el finançament de l’entitat, s’estableix un sistema que s’estructura en dues 
actuacions: l’ús d’indicadors que permetin mesurar els resultats de la implantació de les 
diferents línies d’actuació subvencional i el treball de comprovació dins el marc d’actuació de 
control financer.
Cadascuna de les Àrees responsables de cada matèria objecte de subvenció, establirà, 
respecte dels seus programes respectius, el quadre d’indicadors que s’utilitzaran per avaluar 
l’assoliment dels objectius previstos per a cadascun d’ells. Si com a resultat dels informes de 
seguiment emesos pels tècnics responsables dels programes, existeixen línies de subvencions 
que s’allunyen de la consecució dels objectius fixats, o d’aquell que sigui adequat al nivell de 
recursos invertits, podran ser modificades o substituïdes per d’altres més eficaces i eficients o 
podran ser eliminades.

Article 11. Avaluació:
L’informe d’avaluació dels objectius prevists al Pla Estratègic de subvencions a realitzar per 
cada àrea s’haurà de fer arribar a l’àrea que quedi determinada per al seguiment del pla dins 
dels 2 primers mesos de l’exercici següent objecte de l’avaluació.
El contingut d’aquest document recollirà:

 grau d’acompliment dels objectius específics marcats en cada objectiu estratègic 
d’aquest Pla Estratègic de Subvencions

 Impacte i efectes sobre la realitat que s’han assolit, segons els objectius estratègics del 
Pla

 Repercussions pressupostàries i financeres que es deriven de l’aplicació del Pla
 Conclusions i valoració general, incloent, si es el cas, propostes de modificació que es 

considerin adients per a l’assoliment dels objectius i les noves línies d’actuació i 
programes de subvencions proposats. 

Article 12. Finançament:
El finançament de les subvencions determinades en aquest Pla Estratègic es realitzarà 
mitjançant els fons propis de l’Ajuntament, o, si és el cas, es co-finançaran amb altres 
administracions o ens públics.
Segons la finalitat, aniran a càrrec d’un determinat Capítol del Pressupost Municipal.
Els programes de subvencions restaran condicionats a l’existència de dotació pressupostària 
adient i suficient. El Pla Estratègic de Subvencions adequarà automàticament els imports de les 
línies subvencionables als imports que resultin de les modificacions pressupostàries que es 
produeixin al llarg del seu període de vigència.

Article 13: Control financer:
El control financer dels programes subvencionats recau en la Intervenció general municipal 
que, juntament amb el regidor d’Hisenda, analitzaran les dates reals de pagament dels imports 
subvencionats en relació a les dates previstes en cada expedient, així com els mitjans de 
pagament utilitzats i la correcta justificació dels extrems requerits a cada beneficiari per a 
l’obtenció de la subvenció.
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La Intervenció General podrà elaborar els models de justificació de subvencions que faciliten 
les fiscalitzacions de les mateixes així com realitzar qualsevol actuació de control posterior 
segons el Pla Anual de Control Financer que s’aprovi per a cada exercici econòmic.

Article 14. Vigència:
El present Pla Estratègic de subvencions tindrà un període de vigència de tres anys que 
comprenen els exercicis pressupostaris del 2022, 2023 i 2024.

Article 15. Entrada en vigor:
Aquest Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024 entrarà en vigor una vegada sigui aprovat i 
publicat al tauler d’anuncis de la Corporació, disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament 
d’Altafulla. 
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ANNEX. PROGRAMES I LÍNIES DE SUBVENCIONS INCLOSOS EN EL PLA ESTRATÈGIC:
Les diferents línies de subvencions que a continuació es relacionen només tindran eficàcia 
quan, comptant amb la necessària dotació pressupostària,  estiguin aprovades les bases i les 
seves respectives convocatòries, i sense perjudici de les modificacions que es vulgui introduir a 
les mateixes. 
Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de 
Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter programàtic i el seu contingut, per 
tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda condicionada a que s’engeguin les 
diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a la disponibilitat 
pressupostària per a cada exercici.
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ANNEX 1. SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

ANNEX 1.1 REGIDORIA D’ESPORTS I ACTIVITAT FÍSICA

Àrea de competència ESPORTS I ACTIVITAT FÍSICA
Sector al que s’adreça Entitats esportives
OBJECTIU ESTRATÈGIC Foment de les activitats esportives i l’esport femení

LÍNIA DE SUBVENCIÓ Ajuts a entitats esportives municipals pel foment de 
l’esport

Objectius (finalitats)  Fomentar i donar suport al desenvolupament 
de la cultura esportiva.

 Fer arribar l’esport a tota la piràmide d’edat de 
la població , especialment en l’esport de base i 
esport femení.

 Fomentar, impulsar i col·laborar en 
l’organització esportiva i administrativa de tota 
classe d’iniciatives esportives públiques i/o 
privades de caràcter local com externes

 Des del Departament d’Esports es treballa en 
equip i de forma consensuada amb les entitats 
esportives per fer possible que l’esport 
altafullenc avanci, millori i progressi any rere 
any amb pas ferm i segur .

Efectes (resultats esperats) Increment en la pràctica de l’esport.

Indicadors avaluació Memòria anual on consti:
 El projecte esportiu.
 Les activitats realitzades, la seva duració i el 

número de participants de cada activitat.
 El lloc on s’ha realitzat l’activitat.
 L’antiguitat de l’entitat.
 El número de socis/es i de practicants. 

Especificant quins són practicants 
federats/ades majors d’edat i/o menors i quins 
són socis/es practicants no federats/ades 
majors d’edat i/o menors. Cal indicar les 
llicències federatives i/o del cens de l’Entitat 
per contrastar la informació.

 L’organització de les activitats obertes a la 
ciutadania

 Les activitats pròpies de l’entitat.
 El número de practicants femenines, separant 

sòcia federada i sòcia no federada.
 Despeses elegibles de l’Entitat.

Destinataris Entitats esportives

Termini de consecució Anual 

Sistema de concessió Concurrència competitiva 

Aplicació pressupostària 7-341-48900

Modalitat de pagament Dinerària. Màxim el 50% del pressupost de l’entitat. 

Cost econòmic 18.000,00 €
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Àrea de competència ESPORTS I ACTIVITAT FÍSICA
Sector al que s’adreça Esportistes individuals
OBJECTIU ESTRATÈGIC Foment de les activitats esportives i de competició

LÍNIA DE SUBVENCIÓ Ajudes a esportistes individuals per fomentar la 
competició a nivell nacional i internacional.

Objectius (finalitats)  Fomentar i donar suport al desenvolupament 
de la cultura esportiva.

 Fer arribar l’esport a tota la piràmide d’edat de 
la població , especialment en l’esport de base i 
esport femení.

 Des de la Regidoria d’Esports es treballa en 
equip i de forma consensuada amb els 
esportistes individuals per fer possible que 
l’esport altafullenc avanci, millori i progressi 
any rere any amb pas ferm i segur .

Efectes (resultats esperats) Increment en la pràctica de l’esport.

Indicadors avaluació  Justificació de la pràctica de l’esport, 
mitjançant la perceptiva llicencia federativa 
que determini la seva classificació com a 
esportista individual que competeix a nivell 
nacional i/o internacional en les competicions 
esportives derivades del seu esport.

 Ajudar al seu perceptor per assolir les despeses 
d’alimentació i/o estada amb motiu de 
l’activitat objecte de la subvenció, en cap cas 
persegueixen finalitats retributives

Destinataris Esportistes individuals

Termini de consecució Anual 

Sistema de concessió Concurrència competitiva

Aplicació pressupostària 7-341-48903

Modalitat de pagament Dinerària. Màxim de 350 € en despesa

Cost econòmic 3.500,00 €
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ANNEX 1. SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

ANNEX 1.2 REGIDORIA D’EDUCACIÓ

Àrea de competència EDUCACIÓ
Sector al que s’adreça Associació de Famílies d’Alumnes dels centres educatius 

públics del municipi d’Altafulla
OBJECTIU ESTRATÈGIC Foment de l’activitat educativa en els centres

LÍNIA DE SUBVENCIÓ Foment de l’activitat educativa a través dels seus 
projectes en els diferents centres educatius públics del 
municipi d’Altafulla

Objectius (finalitats)  Fomentar i donar suport al desenvolupament 
educatiu dels diferents centres educatius 
públics del municipi d’Altafulla

 Fer xarxa i poder fer efectiu el projecte 
educatiu plantejat.

 Des del Departament d’Ensenyament es 
treballa en equip i de forma consensuada amb 
les diferents associacions de famílies 
d’alumnes, per tal de saber les necessitats de 
cadascuna d’elles i poder plantejar una 
estratègia educativa conjunta i adequada a 
cada centre educatiu públic del municipi. 

Efectes (resultats esperats) Foment de l’activitat educativa

Indicadors avaluació Projecte que fomenti l’activitat educativa en el centre:
 El projecte educatiu.
 Número d’alumnes als qui va dirigit el projecte 

educatiu plantejat
 Com es durà a terme el projecte educatiu 

presentat, el cost econòmic del mateix i la seva 
justificació. 

Destinataris Associacions de Famílies d’Alumnes dels centres 
públics d’Altafulla

Termini de consecució Anual 

Sistema de concessió Concurrència competitiva 

Aplicació pressupostària 6-320-48901

Modalitat de pagament Dinerària. Prorrateig entre les sol·licituds presentades. 
El 50% de la subvenció és a parts iguals entre totes 
les sol·licituds i l’altre 50% es repartirà de manera 
equitativa tenint en compte la totalitat dels alumnes 
dels centres educatius públics 

Cost econòmic 9.000,00 €

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 6e59571966d14541883f0f7d359e2651001

Url de validació https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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ANNEX 1. SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

ANNEX 1.3 REGIDORIA DE JOVENTUT

Àrea de competència JOVENTUT
Sector al que s’adreça Alumnes que realitzen el Treball de Recerca en el Batxillerat
OBJECTIU ESTRATÈGIC Foment de l’activitat educativa 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ Promoure la curiositat i la recerca en l’alumnat que 
cursa Batxillerat sobre temàtiques d’interès local o del 
territori.

Objectius (finalitats)  Promoure la curiositat i la recerca en l’alumnat 
de batxillerat.

 Va dirigit tant als alumnes que cursin 
batxillerat en el municipi d’Altafulla o en els 
centres educatius del territori, però que centrin 
la seva proposta de recerca en temàtiques 
d’interès altafullenc o en el territori del baix 
Gaià.

-
Efectes (resultats esperats) Foment de l’activitat educativa de recerca 

Indicadors avaluació El propi treball de recerca realitzat en el batxillerat 
que ha de tematitzar-se en l’interès local i del territori
 

Destinataris Alumnes que cursin batxillerat

Termini de consecució Anual 

Sistema de concessió Concurrència competitiva 

Aplicació pressupostària

Modalitat de pagament Dinerària. Prorrateig entre les sol·licituds presentades.  

Cost econòmic 1.000,00 €

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 6e59571966d14541883f0f7d359e2651001

Url de validació https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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ANNEX 1. SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

ANNEX 1.4. REGIDORIA DE COMERÇ

Àrea de competència COMERÇ – DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
Sector al que s’adreça Comerços d’Altafulla
OBJECTIU ESTRATÈGIC Foment de l’activitat comercial a Altafulla 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ Foment de l’activitat comercial del municipi d’Altafulla.

Objectius (finalitats)  Promoure l’activitat comercial al municipi 
d’Altafulla, per tant tota persona físiques o 
jurídiques que desenvolupin una activitat 
comercial i/o de serveis en el municipi 
d’Altafulla, se’n veurà beneficiada.

 Donar a conèixer a la població d’Altafulla els 
diferents sectors que desenvolupin una 
activitat comercial i/o de serveis en el municipi 
d’Altafulla.

 Fer xarxa entre els diferents comerços del 
municipi d’Altafulla i les persones 
empadronades a Altafulla i majors d’edat.

 Des de la regidoria de comerç es vol impulsar 
el desenvolupament empresarial del municipi, 
afavorint el consum per part del ciutadà del 
producte local i de proximitat.

-
Efectes (resultats esperats) Foment de l’activitat comercial del municipi d’Altafulla 

Indicadors avaluació Persones físiques o jurídiques que desenvolupin una 
activitat comercial i/o de serveis en el municipi 
d’Altafulla, quedant exclosos els establiments 
comercials amb una superfície superior a 500m2, que 
estiguin al corrent de pagament de totes les 
obligacions tributàries, de seguretat social i taxes 
municipals. 
 

Destinataris Persones majors d’edat i empadronades a Altafulla.

Termini de consecució Anual 

Sistema de concessió Concurrència competitiva 

Aplicació pressupostària

Modalitat de pagament Dinerària. 

Cost econòmic 24.000,00 €

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 6e59571966d14541883f0f7d359e2651001

Url de validació https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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ANNEX 1. SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

ANNEX 1.5. REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

Àrea de competència BENESTAR SOCIAL
Sector al que s’adreça Entitats, associacions i Organitzacions no governamentals i 

sense ànim de lucre
OBJECTIU ESTRATÈGIC Foment de l’activitat comercial a Altafulla 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ Ajudes humanitàries, de solidaritat i cooperació tant 
d’actuació local com nacional i internacional

Objectius (finalitats)  Fomentar els valors de cooperació i solidaritat 
en el municipi i promoure la cooperació entre 
entitats

 Ajudar a la població del municipi d’Altafulla 
més necessitada en temes d'alimentació, roba, 
reforços educatius i altres necessitats que es 
considerin oportunes. 

 Promoure també que l’entitat o organització 
que focalitzi la seva ajuda de cooperació, 
solidaritat i humana a altres poblacions més 
empobrides i amb les necessitats bàsiques no 
cobertes trobi la seva empara

 Des de la regidoria de benestar social, treballar 
de manera conjunta amb les entitats, 
associacions i organitzacions no 
governamentals a fi i efecte de que puguin 
seguir desenvolupant la seva tasca, i fins i tot, 
assumir nous reptes d’ajuda, solidaritat i 
cooperació.

Efectes (resultats esperats) Poder alleugerir les despeses econòmiques de moltes 
famílies i persones en situació de risc degut a la 
situació econòmica, fins i tot ajudar-les a esbargir-se 
del seu dia a dia a través de diferents accions més 
socials.
Gràcies als projectes de fora del municipi, s'han pogut 
millorar les condicions de vida, salut i educació de les 
comunitats rurals. 

Indicadors avaluació Memòria o projecte que ha d’incloure:
 Les activitats realitzades per l’assoliment del 

projecte de cooperació i solidaritat
 L’estratègia i metodologia del projecte que fan 

preveure l’assoliment dels objectius de 
sensibilització que es volen aconseguir

 Seu local i internacional de cooperació
 Experiència prèvia en cooperació i solidaritat

Destinataris Entitats, associacions i Organitzacions no 
governamentals i sense ànim de lucre

Termini de consecució Anual 

Sistema de concessió Concurrència competitiva 

Aplicació pressupostària 2-231-48012

Modalitat de pagament Dinerària. 

Cost econòmic 15.000,00 €

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 6e59571966d14541883f0f7d359e2651001

Url de validació https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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ANNEX 1. SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

ANNEX 1.6. REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

Àrea de competència MEDI AMBIENT
Sector al que s’adreça Persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat 

dedicada a la restauració en el municipi d’Altafulla
OBJECTIU ESTRATÈGIC Foment de la recollida selectiva en matèria orgànica

LÍNIA DE SUBVENCIÓ Fomentar la reducció de residus i l’ús eficient dels 
recursos

Objectius (finalitats)  Aconseguir gestionar correctament els residus 
orgànics contribuint a millorar  el percentatge 
de recollida selectiva del municipi i a una gestió 
mediambientalment més sostenible.

 Fomentar polítiques d’eficiència en la gestió de 
recollida selectiva i la gestió dels residus

 Des de la regidoria de medi ambient, fomentar 
en els agents socials i econòmics, un nou enfoc 
en les polítiques de producció, consum i gestió 
de residus.

Efectes (resultats esperats) Reduir els residus i fomentar una política 
mediambiental més sostenible i responsable

Indicadors avaluació Control, realitzat per treballadors municipals designats 
a aquesta tasca, de que les persones físiques o 
jurídiques que desenvolupin una activitat de 
restauració en el municipi d’Altafulla, realitzen 
correctament la recollida selectiva en matèria 
orgànica. 

Destinataris Persones físiques o jurídiques que desenvolupin un 
activitat dedicada a la restauració en el municipi.

Termini de consecució Anual 

Sistema de concessió Concurrència competitiva 

Aplicació pressupostària 4-433-48901

Modalitat de pagament Dinerària. 

Cost econòmic 2.000,00 €

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 6e59571966d14541883f0f7d359e2651001

Url de validació https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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ANNEX 2. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA:

Org Prog Econòm Aplicació pressupostària Cost 
econòmic

2 135 48900 Subvenció Grup de Protecció Civil 2.000,00 
2 231 48000 Ajuts rodamons 500,00 
2 231 48001 Ajuts d'urgència social 4.000,00 
2 231 48008 Càritas d'Altafulla 1.000,00 
2 231 48009 Fundació Bonanit 1.000,00 
2 231 48010 Esplai de jubilats 2.500,00 
2 231 48013 Fundació Esclerosi múltiple 500,00 

2 912 48900 Assignacions grups polítics municipals 5.000,00 

3 170 48900 Quota AMEP (Associació Municipis per a l'energia 
pública) 250,00 

3 170 48901 Associació mediambiental La Sínia 1.000,00 
3 170 48902 Quota XCN 500,00 
3 232 48900 Quota observatori dels mitjans de comunicació 500,00 
4 430 48900 Subvenció ATECA 3.000,00 
4 920 48900 FMC / AMC / LOCALRET / AMI 3.500,00 
4 920 48901 Parròquia S. Martí. Conveni Ermita S. Antoni 2.200,00 
6 320 48904 Orquestra Escola de Música 2.000,00 
6 320 48905 Institut d'Altafulla 2.000,00 
6 320 48906 CEIP La Portalada 2.000,00 
6 320 48907 CEIP El Roquissar 2.000,00 
6 334 48901 Ateneu de dones 2.000,00 
6 334 48902 Castellers d'Altafulla 15.000,00 
6 334 48903 Orfeó Nous Rebrots 1.350,00 
6 334 48905 Centre d'Estudis d'Altafulla 1.750,00 
6 334 48907 Gegants d'Altafulla 1.000,00 
6 334 48908 Link enllaç social i cultural 1.250,00 
6 334 48909 Col·lectiu per a la promoció Oil Jazz 2.000,00 
6 334 48910 Bastoners Altafulla Balla 1.500,00 
6 334 48911 Pessebristes d'Altafulla 1.250,00 
6 334 48912 Cercle artístic 1.000,00 
6 334 48913 Teatreteràpia 1.000,00 
7 341 48901 AMPA Portalada. Subvenció vela 6.000,00 
7 341 48902 AMPA Roquissar. Subvenció vela 3.000,00 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 6e59571966d14541883f0f7d359e2651001

Url de validació https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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Expedient: 2022/235   
Assumpte: Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024

ESMENA que presenta el Sr. Daniel Franquès i Marsal, com a Regidor d’Hisenda de 
l’Ajuntament d’Altafulla, a la l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament 
d’Altafulla per el periode 2022-2023-2024, per a la seva inclusió a la proposta PRP2022/15 del 
PLE de data 28 de febrer de 2021. 

Atès que s’ha detectat una errada material a la proposta presentada, cal introduir la 
següent modificació a l’esmentada proposta en els termes següents: 

On diu:

Org Prog Econòm Aplicació pressupostària Cost econòmic
2 231 48010 Esplai de jubilats 2.500,00 

Ha de dir:

Org Prog Econòm Aplicació pressupostària Cost econòmic

2 231 48010 Esplai de jubilats 5.000,00 

Altafulla, a la data de la signatura electrònica

Daniel Franquès i Marsal

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació d1a5d5d619524bb6b82afe497287a98e001

Url de validació https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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Expedient: 2022/278   
Assumpte: 2022-Pressupost General

PROPOSTA D’ACORD

Proposta de l’Alcaldia referent a l’aprovació  del Pressupost General i els seus 
annexes per a l’any 2022

Introducció
L’Ajuntament d’Altafulla, per tal de donar continuïtat i garantia en la prestació dels serveis que 
efectua adequadament, ha de dotar-se d’un Pressupost que permeti definir els recursos financers 
disponibles i la distribució de la despesa atenent a la funció i naturalesa econòmica de la mateixa, 
amb l’objectiu de poder fer front a les obligacions que assumeixi la Corporació.

Igualment, és convenient dotar a la plantilla del personal del pressupost necessari per al 
funcionament dels serveis públics municipals.

El Pressupost general, està integrat únicament pel de la pròpia Corporació i per la previsió 
d’ingressos i despeses de l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla SA.

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Fonaments de dret
L’article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els ens locals elaboraran i aprovaran 
anualment un pressupost general en el que s’integraran, el pressupost de la pròpia entitat, els 
dels organismes autònoms dependents de la mateixa, i els estats de previsió de despeses i 
ingressos de les societats mercantils amb capital social íntegrament municipal.

L’article 165 i següents estableixen el contingut d’aquest Pressupost general, en el que 
s’hauran d’integrar els estats de despeses, els estats d’ingressos i les bases d’execució, que 
contindran l’adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització 
pròpia de cada entitat, així com també com a annexos al mateix, els programes anuals 
d’actuació, inversions i l’estat de previsió i moviments del deute.

En aplicació de la normativa anterior, així  com també al contingut del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer del Títol VI de l’esmentada Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, l’Ordre ministerial EHA/365/2008, de 3 de desembre que regula la 
estructura dels pressupostos de les entitats locals i la Instrucció de Comptabilitat para la 
Administració Local per ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, es sotmet a la consideració 
del ple de la corporació el projecte del Pressupost municipal per a l’exercici econòmic del 2020, 
així com la corresponent plantilla de personal, junt amb la resta de la documentació annexa.

Atès el que disposa l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en relació amb el 
procediment d’elaboració i aprovació inicial dels pressupostos municipals.

Jordi
Molinera
Poblet - DNI
47761072P
(SIG)



El Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, de règim de les retribucions dels funcionaris de 
l’Administració Local i Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats local, disposa que la plantilla de personal de les entitats locals 
ha d'estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i 
categories de les places en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual 
agrupades, indicant la denominació d'aquests, el nombre de places que les constitueixen, el 
nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyin. L'entitat local ha d'aprovar 
anualment la plantilla en la mateixa sessió en què s'aprovi el pressupost.

Així mateix, l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, 
es manifesta en el sentit de què les Administracions Públiques estructuraran la seva 
organització a través de les relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius 
similars que comprendran, al menys, la denominació dels llocs de treball, els grups de 
classificació professional, els cossos o escales, els sistemes de provisió i les retribucions 
complementàries. D’acord amb el Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, de règim de les 
retribucions dels funcionaris de l’Administració Local i Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats local la relació de llocs de 
treball l'ha d'aprovar el ple de la corporació i les modificacions que es produeixin.

Vist això exposat per part d’aquesta Alcaldia, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 

ACORDS

Primer.- Aprovar, amb caràcter inicial, el Pressupost General de l’Ajuntament d’Altafulla, que 
compren el pressupost propi de l’Ajuntament i la previsió d’ingressos i despeses de l’Empresa 
Mixta d’Aigües d’Altafulla SA (en la que l’Ajuntament té una participació del 51% i que obté 
més del 50% dels seus recursos d’ingressos de mercat), la plantilla de personal, les bases 
d’execució, i documentació adjunta, corresponent a l’exercici 2022.

Proposta estat d’ingressos

Aplicació Descripció de la partida Proposta 2022

112 IBI rústica 21.000,00

113 IBI urbana  4.200.000,00

115 Impost Vecicles Tracció Mecànica 285.000,00

116 Impost increment valor terrenys 
urbana 200.000,00

130 Impost sobre activitats econòmiques 65.000,00

 Total capítol 1 4.771.000,00

290 Construccions, instal·lacions i obres 120.000,00

 Total capítol 2 120.000,00

301 Servei de clavegueram 100,00

302 Recollida d'escombraries 880.000,00



30900 Cementiri municipal 10.000,00

30901 Treballs brigada per a particulars 100,00

31100 Menjars a domicili 17.000,00

31201 Jardí d'Infància 193.000,00

31202 Escola de Música 125.000,00

31300 Piscina municipal 10.000,00

31301 Estadi municipal 500,00

31302 Pavelló Polisportiu. Lloguer pista 1.000,00

31303 CEIP La Portalada 100,00

31304 Pavelló Polisportiu. Gimnàs 13.000,00

32100 Llicències urbanístiques 15.000,00

32102 Ocupació via pública obres 2.000,00

32103 Obertura d'establiments / activitats 4.000,00

325 Expedició de documents 3.000,00

326 Retirada de vehicles 3.000,00

32900 Publicitat emissora municipal 100,00

32901 Publicitat revista municipal 13.000,00

32904 Llicència municipal d'autotaxi 160,00

32905 Drets d'examen 1.000,00

32906 Lloguer Saló de Plens 1.000,00

32907 Lloguer Centre Aldara 1,00

32908 Lloguer sala audiovisual 1,00

32909 Pleamar Vintage Market 3.000,00

32910 Nit de Bruixes 3.000,00

331 Taxa per entrada de vehicles 45.000,00

33200 Ocupació sol, subsol i volada                            
ENERGIA ELECTRICA 65.000,00

33201 Ocupació sol, subsol i volada                            
GAS 12.000,00

333 Ocupació sol, subsol i volada                            
TELEFONIA MOBIL 1.500,00

335 Ocupació via pública                               
TAULES I CADIRES 25.000,00



338 Ocupació sol i subsol                            
TELEFONICA DE ESPAÑA 23.000,00

339 Parades mercat / Altres ocupacions 
via pública 10.000,00

39100 Multes per infraccions urbanístiques 1,00

39110 Multes per infraccions tributàries 1.000,00

39120 Multes per infraccions ordenança 
circulació 35.000,00

39190 Multes per infraccions ordenança 
civisme 10.000,00

39200 Recàrrec de constrenyiment 2.000,00

39201 Recàrrec de constrenyiment - BASE 50.000,00

39300 Interessos de demora 4.000,00

39301 Interessos de demora - BASE 25.000,00

39900 Altres ingressos diversos 4.000,00

39902 Centre Obert / PIJ / altres" 100,00

39903 Indemnitzacions per sinistres 4.000,00

39904 Activitats Area de Festes 1.000,00

39905 Activitats Area de Cultura 12.000,00

39907 Activitats Area de Turisme 2.000,00

39908 Activitats Area d'Esports 100,00

39909 Activitats Area de Comunicació 100,00

39911 Activitats Area de Comerç 100,00

 Total capítol 3 1.629.963,00

42000 Participació en els Tributs de l'Estat 1.250.000,00

42001 Transf. Administració General de 
l'Estat 100,00

42020 Compensació quotes IAE 89.000,00

44100 Cànon  Empresa Mixta d'Aigües 45.000,00

45000 Fons de Cooperació Local de 
Catalunya 96.000,00

45004 Departament de Justícia 3.250,00

45005 Departament d'Ensenyament 100.000,00

45006 Departament de Cultura 7.000,00

45008
Departament d'Empresa i 
Coneixement                   Taxa 
turística

25.000,00



45101 Agència Catalana de l'Aigua 40.000,00

45102 Agència de l'Habitatge de Catalunya 5.400,00

46100 Diputació de Tarragona-interessos 
préstecs 4.157,00

46101 Diputació de Tarragona-Festes 3.100,00

46102 Diputació de Tarragona-Cultura 20.000,00

46104 Diputació de Tarragona-Turisme 26.000,00

46107 Diputació de Tarragona-
Ensenyament 100.000,00

46112 Diputació de Barcelona. X.A.L. 25.000,00

46504 Consell Comarcal-Joventut 5.110,00

46505 Consell Comarcal-Centre Obert 28.000,00

46507 Consell Comarcal-Medi Ambient 60.000,00

 Total capítol 4 1.932.117,00

52000 Interessos comptes bancaris 1,00

54100 Lloguer Bar  Casal la Violeta 13.800,00

54101 Lloguer local oficina Correus 3.882,72

54102 Lloguer local Empresa Mixta 
d'Aigües 7.700,00

55000 Bar piscina municipal 4.000,00

55001 Bar pavelló polisportiu 1,00

55100 Adjudicació Xiringuitos platja 10.000,00

55102 Nínxols Cementiri 3.000,00

Total capítol 5 42.384,72

75003 PUOSC. Enllumenat Brises del Mar 80.000,00

76102 Pla d'acció municipal. Remodelació 
C. de Dalt 650.000,00

Total capítol 7 730.000,00

91300 Préstecs llarg termini fora sector 
públic 1.562.500,00

Total capítol 9 1.562.500,00

TOTAL GENERAL FINAL 10.787.964,72



Proposta estat de despeses

Org Prog Econòm Aplicació pressupostària Proposta 2022

2 132 204 Lloguer financer vehicles 26.400,00 

2 132 21200 Manteniment edificis 1.500,00 

2 132 21300 Manteniment maquinària 3.000,00 

2 132 214 Manteniment vehicles 2.000,00 

2 132 216 Manteniment equip informàtic 4.000,00 

2 132 22100 Energia elèctrica 7.000,00 

2 132 22103 Combustibles i carburants policia local 8.000,00 

2 132 22104 Vestuari policia local 14.000,00 

2 132 22200 Comunicacions telefòniques 3.000,00 

2 132 22203 Comunicacions informàtiques 2.500,00 

2 132 22608 Altres despeses diverses 5.000,00 

2 132 22799 Servei de grua 10.000,00 

2 132 62301 Maquinària i instal·lacions 2.000,00 

2 132 62500 Mobiliari 1.000,00 

2 132 62600 Equipament informàtic 1.000,00 

 Total 132 Seguretat i ordre públic 90.400,00 

2 135 21200 Manteniment edificis 500,00 

2 135 22200 Comunicacions telefòniques 700,00 

2 135 22608 Altres despeses diverses 500,00 

2 135 48900 Subvenció Grup de Protecció Civil 2.000,00 

 Total 135 Protecció civil 3.700,00 

2 231 20200 Lloguer habitatges urgència social 11.000,00 

2 231 20201 Lloguer local Centre Obert 23.600,00 

2 231 204 Lloguer vehicle transport adaptat 500,00 

2 231 21200 Edificis i altres construccions 1.000,00 

2 231 22100 Energia elèctrica esplai de jubilats 6.000,00 

2 231 22103 Combustibles i carburants 1.000,00 

2 231 22200 Comunicacions telefòniques                                        
C. Obert / Esplai                           1.000,00 



2 231 22203 Comunicacions informàtiques                                   
C. Obert / Esplai 1.500,00 

2 231 22614 Despeses diverses benestar social 11.500,00 

2 231 22615 Despeses diverses centre obert 1.000,00 

2 231 22616 Despeses diverses esplai de jubilats 1.000,00 

2 231 22710 Cursos i activitats gent gran 30.000,00 

2 231 22711 Educadors Centre Obert 35.000,00 

2 231 22712 Servei aliments a domicili gent gran 26.000,00 

2 231 46506 Consell Comarcal del Tarragonès.                                    
Benestar social 55.000,00 

2 231 48000 Ajuts rodamons 500,00 

2 231 48001 Ajuts d'urgència social 4.000,00 

2 231 48002 Subvencions ajuts socials Covid19 3.000,00 

2 231 48008 Càritas d'Altafulla 1.000,00 

2 231 48009 Fundació Bonanit 1.000,00 

2 231 48010 Esplai de jubilats 5.000,00 

2 231 48012 Ajut humanitari 18.000,00 

2 231 48013 Fundació Esclerosi múltiple 500,00 

2 231 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 

2 231 62500 Mobiliari 1.000,00 

2 231 62600 Equipament informàtic 1.000,00 

 Total 231 Asssistència social primària 241.100,00 

2 241 22709 Altres treballs 1.000,00 

 Total 241 Foment de l'ocupació 1.000,00 

2 337 21200 Manteniment edifici PIJ 1.000,00 

2 337 21300 Manteniment maquinària PIJ 1.000,00 

2 337 22200 Comunicacions telefòniques PIJ 1.000,00 

2 337 22203 Comunicacions informàtiques PIJ 1.000,00 

2 337 22608 Altres despeses diverses PIJ 4.000,00 

2 337 22609 Activitats PIJ 2.000,00 

2 337 22709 Altres treballs PIJ                                   9.000,00 

2 337 62500 Mobiliari PIJ 1.000,00 



2 337 62600 Equipament informàtic PIJ 1.000,00 

 Total 337 Instal·lacions d'ocupació del temps 
lliure 21.000,00 

2 432 20301 Lloguer de maquinària 19.000,00 

2 432 21300 Lloguer impressora 500,00 

2 432 22200 Comunicacions telefòniques 1.000,00 

2 432 22203 Comunicacions informàtiques 1.000,00 

2 432 22602 Publicitat i propaganda 6.000,00 

2 432 22615 Fira d'Artesans 4.500,00 

2 432 22616 Castells de sorra 300,00 

2 432 22617 Nit de Bruixes 10.000,00 

2 432 22621 Festival Tarraco Romana 2.000,00 

2 432 22625 Altres despeses diverses 4.000,00 

2 432 22626 Festival ànima jove 1,00 

2 432 22627 Fira de Nadal 1,00 

2 432 22628 Gyncana 1,00 

2 432 22629 Concurs de plats típics 1,00 

2 432 22701 Treballs socorrisme platja i piscina 35.000,00 

2 432 22706 Estudis i treballs tecnics 2.500,00 

2 432 22707 Altres treballs 4.000,00 

2 432 62301 Maquinària i instal·lacions                             1.000,00 

 Total 432 Informació i promoció turística 90.804,00 

2 912 10000 Dedicacions parcials i exclusives regidors 104.879,46 

2 912 22200 Comunicacions telefòniques 500,00 

2 912 224 Primes d'assegurances 5.000,00 

2 912 22601 Atenció protocolària institucional 1.500,00 

2 912 22602 Publicitat i propaganda 3.000,00 

2 912 22608 Altres despeses diverses 3.000,00 

2 912 23000 Dietes desplaçaments càrrecs electes 1,00 

2 912 23100 Locomoció càrrecs electes 1.000,00 

2 912 23300 Indemnitzacions assist. òrgans 
col·legiats 32.333,35 



2 912 48900 Assignacions grups polítics municipals 5.000,00 

 Total 912 Òrgans de govern 156.213,81 

2 924 22709 Altres treballs 5.000,00 

 Total 924 Participació ciutadana 5.000,00 

 Total orgànica 2 (Alcaldia) 609.217,81 

3 134 22709 Altres treballs 1.000,00 

 Total 134 Mobilitat urbana 1.000,00 

3 151 22706 Estudis i treballs tècnics 20.000,00 

3 151 22709 Treballs estudiants en pràctiques 2.000,00 

 Total 151 Urbanisme: planejament, gestió, 
execució i disciplina urbanística 22.000,00 

3 1532 20301 Lloguer maquinària treballs via pública 2.000,00 

3 1532 21005 Manteniment via pública 10.000,00 

3 1532 22709 Altres treballs via pública 14.500,00 

 Total 1532 Pavimentació de vies públiques 26.500,00 

3 160 21003 Manteniment Edar Via Herculea / Brises 
Mar 65.000,00 

 Total 160 Clavegueram 65.000,00 

3 1621 20300 Lloguer contenidors i autocompactador 1,00 

3 1621 21300 Manteniment maquinària 1.000,00 

3 1621 22602 Campanyes de reciclatge 1.000,00 

3 1621 22709 Conveni ambiental. Recollida 
escombraries 870.000,00 

3 1621 22710 Incineració de residus 1.000,00 

3 1621 46503 Consell Comarcal Tarragonès                            
Eliminació i tractament residus 262.000,00 

3 1621 46504 Consell Comarcal Tarragonès                             
Gestió, seguiment i control contracte 39.000,00 

 Total 1621 Recollida de residus 1.174.001,00 

3 163 21300 Manteniment maquinària 25.000,00 

3 163 22103 Combustibles i carburants màquines 
neteja viària 10.000,00 

3 163 22709 Altres treballs 1,00 

 Total 163 Neteja viària 35.001,00 

3 164 20301 Lloguer de maquinària 500,00 



3 164 21200 Manteniment edificis i altres 
instal·lacions 1.000,00 

3 164 22709 Altres treballs 2.000,00 

 Total 164 Cementiri i serveis funeraris 3.500,00 

3 165 20301 Lloguer de maquinària 1.000,00 

3 165 21001 Manteniment enllumenat públic 25.000,00 

3 165 22100 Energia elèctrica 235.000,00 

3 165 22706 Estudis i treballs tècnics 1,00 

 Total 165 Enllumenat públic 261.001,00 

3 170 21200 Adequació Hort del Senyor 1,00 

3 170 22709 Horts i tallers escolars 8.000,00 

3 170 22711 Balissament platja 9.000,00 

3 170 22712 Treballs control plagues i legionel·la 15.000,00 

3 170 22713 Treballs reposició i condicionament 
platges 5.000,00 

3 170 22714 Altres treballs 1.950,00 

3 170 22715 Treballs conservació natura 0,5% IBI 
urbana 20.000,00 

3 170 22717 Treballs prevenció incendis 1.000,00 

3 170 48900 Quota AMEP (Associació Municipis per a 
l'energia pública) 250,00 

3 170 48901 Associació mediambiental La Sínia 1.000,00 

3 170 48902 Quota XCN 500,00 

 Total 170 Administració general del medi 
ambient 61.701,00 

3 171 20301 Lloguer de maquinària 1.000,00 

3 171 21004 Manteniment zones verdes 20.000,00 

3 171 22709 Manteniment parcs infantils 15.000,00 

3 171 22710 Treballs de poda 60.000,00 

3 171 22711 Altres treballs protecció animal 6.000,00 

 Total 171 Parcs i jardins 102.000,00 

3 232 22699 Altres despeses diverses 1.500,00 

3 232 22709 Tallers escoles 8.500,00 

3 232 22710 Punts lila 3.000,00 

3 232 22711 Implantació Pla Igualtat Ajuntament 3.000,00 



3 232 48900 Quota observatori dels mitjans de 
comunicació 500,00 

 Total 232 Polítiques de gènere 16.500,00 

3 920 20301 Lloguer contenidors treballs brigada 11.000,00 

3 920 20302 Lloguer elevador brigada 18.000,00 

3 920 204 Lloguer vehicles brigada 500,00 

3 920 21200 Manteniment edifici Ajuntament 10.000,00 

3 920 21201 Manteniment altres edificis i 
instal·lacions 40.000,00 

3 920 21302 Manteniment extintors 4.000,00 

3 920 21303 Manteniment ascensors 7.000,00 

3 920 21304 Manteniment maquinària brigada 12.000,00 

3 920 21305 Altres manteniments 9.000,00 

3 920 214 Manteniment vehicles brigada 15.000,00 

3 920 22100 Energia elèctrica 16.000,00 

3 920 22101 Subministrament aigua 10.000,00 

3 920 22103 Combustibles i carburants brigada 
municipal 18.000,00 

3 920 22104 Vestuari brigada municipal 5.000,00 

3 920 22110 Productes de neteja 22.000,00 

3 920 22610 Materials treballs brigada municipal 25.000,00 

3 920 22700 Contracte neteja dependències 
municipals 118.000,00 

3 920 22701 Assessorament jurídic urbanisme 29.150,00 

3 920 61901 Plaça dels Vents 375.000,00 

3 920 61902 Plaça Marti Royo 175.000,00 

3 920 61903 Ampliació Arxiu/Biblioteca (sala infantil) 100.000,00 

3 920 61904 Asfaltat carrers 50.000,00 

3 920 61905 Pla de Voreres 2022 50.000,00 

3 920 61906 Remodelació de parcs 25.000,00 

3 920 61907 Enllumenat Brises del Mar 440.000,00 

3 920 61908 Il·luminació castell 25.000,00 

3 920 61909 Sala servidors Ajuntament-Cablejat 30.000,00 

3 920 61910 Reparació coberta Llar d'infants Hort de 
Pau 15.000,00 



3 920 61911 Era Pedrera 20.000,00 

3 920 61912 Lavabo radio-correus 7.500,00 

3 920 61913 Remodelació energètica Portalada 150.000,00 

3 920 61914 Plaça 1 d'octubre - Coberta 40.000,00 

3 920 61915 Remodelació C. de Dalt 700.000,00 

3 920 62300 Equipament escènic Violeta 90.000,00 

3 920 62302 Maquinària brigada municipal 3.000,00 

 Total 920 Administració general  2.665.150,00 

3 942 46505 Consell Comarcal. Conveni recollida 
animals 3.000,00 

 Total 942 Transferències a Entitats Locals 
Territorials 3.000,00 

 Total orgànica 3 (Alba Muntadas) 4.436.354,00 

4 11 310 Interessos préstecs 4.157,00 

4 11 913 Amortitzacions préstecs LLT fora SP 98.900,00 

 Total 011 Deute públic 103.057,00 

4 430 22601 Atenció protocolària 500,00 

4 430 22602 Publicitat i propaganda 1.500,00 

4 430 22606 Reunions i conferències 500,00 

4 430 22610 Jornades tapes 4.000,00 

4 430 22611 Jornades gastronòmiques 4.000,00 

4 430 22612 Pleamar Vintage Market 6.000,00 

4 430 22699 Altres despeses diverses 500,00 

4 430 22709 Altres treballs 1.000,00 

4 430 48900 Subvenció ATECA 3.000,00 

 Total 430 Administració general de comerç, 
turisme i PIME'S 21.000,00 

4 433 22601 Atenció protocolària 500,00 

4 433 22602 Reunions i conferències 500,00 

4 433 22709 Treballs assessorament 5.000,00 

4 433 48900 Subvencions a comerços, empreses i 
autònoms 3.000,00 

 Total 433 Desenvolupament empresarial 9.000,00 



4 491 21200 Edificis i altres construccions 1.000,00 

4 491 21300 Manteniment maquinària 1.000,00 

4 491 216 Manteniment equip informàtic 1.000,00 

4 491 22100 Energia elèctrica 7.000,00 

4 491 22200 Comunicacions telefòniques 2.500,00 

4 491 22203 Comunicacions informàtiques 3.000,00 

4 491 22601 Atenció protocolària 1.000,00 

4 491 22602 Publicitat i propaganda 5.000,00 

4 491 22611 Altres despeses diverses 3.000,00 

4 491 22709 Confecció revista municipal 29.000,00 

4 491 22710 Redactor/a emissora 7.000,00 

4 491 22711 Comercial emissora 7.000,00 

4 491 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 

4 491 62600 Equipament informàtic 1.000,00 

 Total 491 Societat de la informació 69.500,00 

4 920 11000 Personal eventual 1,00 

4 920 12000 Personal funcionari. Bàsiques subgrup 
A1 74.484,41 

4 920 12001 Personal funcionari. Bàsiques subgrup 
A2 43.907,64 

4 920 12003 Personal funcionari. Bàsiques subgrup 
C1 35.596,80 

4 920 12004 Personal funcionari. Bàsiques subgrup 
C2 278.833,00 

4 920 12005 Personal funcionari. Bàsiques AP E 86.818,20 

4 920 12006 Personal funcionari. Triennis 51.923,22 

4 920 12100 Personal funcionari. Complement de 
Destí   267.417,41 

4 920 12101 Personal funcionari. Complement 
Específic 516.963,24 

4 920 12103 Personal funcionari. Altres complements 4.959,96 

4 920 12200 Personal funcionari. Retribució en 
espècie 2.000,00 

4 920 13000 Personal laboral Fix 1.392.939,32 

4 920 13001 Personal laboral. Hores extres 15.000,00 

4 920 13100 Personal laboral temporal 48.917,98 

4 920 14300 Altre personal. Conveni SOC 4.500,00 



4 920 15000 Productivitat 260.370,76 

4 920 15100 Gratificacions extraordinàries 44.792,46 

4 920 16000 Quotes socials. Seguretat Social 
empresa 1.041.915,16 

4 920 16004 Quotes socials. Primes assistència 
mèdica 5.000,00 

4 920 16008 Quotes socials. Assist. medico-
farmacèutica 1.000,00 

4 920 16200 Formació i perfeccionament del personal 5.000,00 

4 920 16204 Fons social del personal 35.000,00 

4 920 16205 Primes d'assegurances del personal 5.000,00 

4 920 20200 Lloguers: pàrquing / Arquebisbat / 
magatzem brigada 22.500,00 

4 920 20300 Lloguer equipament video-actes 15.000,00 

4 920 21300 Manteniment impressores 8.000,00 

4 920 21301 Manteniment alarmes dependències 7.000,00 

4 920 216 Manteniment equip informàtic 30.000,00 

4 920 22000 Material d'oficina 6.000,00 

4 920 22001 Premsa, revistes i altres publicacions 8.000,00 

4 920 22002 Material informàtic no inventariable 1.000,00 

4 920 22106 Productes farmacèutics i material 
sanitari 200,00 

4 920 22200 Comunicacions telefòniques 13.000,00 

4 920 22201 Comunicacions postals 8.000,00 

4 920 22203 Comunicacions informàtiques 7.000,00 

4 920 22204 Comunicacions fax 500,00 

4 920 223 Transports 100,00 

4 920 224 Primes d'assegurances 64.000,00 

4 920 225 Tributs 20.000,00 

4 920 22601 Lots de Nadal personal municipal 12.000,00 

4 920 22603 Publicacions en diaris oficials 10.000,00 

4 920 22604 Serveis jurídics i contenciosos 30.000,00 

4 920 22608 Altres despeses diverses 6.000,00 

4 920 22701 Altres treballs. Seguretat 1.000,00 

4 920 22702 Valoracions i peritatges 1.000,00 



4 920 22706 Estudis i treballs tècnics 62.000,00 

4 920 22709 Treballs manteniment informàtic 15.000,00 

4 920 22710 Treballs prevenció salut 10.000,00 

4 920 22711 Treballs repartiment cartelleria 5.000,00 

4 920 22712 Altres treballs 1.000,00 

4 920 22713 Elaboració Relació llocs de treball 13.600,00 

4 920 22714 Adequació normativa de protecció de 
dades 8.785,00 

4 920 22715 Assessorament fiscal i RR HH 3.000,00 

4 920 23020 Dietes del personal municipal 100,00 

4 920 23120 Locomoció personal municipal 500,00 

4 920 233 Altres indemnitzacions 4.000,00 

4 920 46701 Consorci per a la gestió de la TDT 37.500,00 

4 920 48900 FMC / AMC / LOCALRET / AMI 3.500,00 

4 920 48901 Parròquia S. Martí. Conven ermita S. 
Antoni 2.200,00 

4 920 62301 Maquinària i instal·lacions 500,00 

4 920 62500 Mobiliari ajuntament 1.000,00 

4 920 62600 Equipament informàtic 4.000,00 

 Total 920 Administració general 4.664.325,56 

4 932 22709 Treballs inspecció tributària 1,00 

 Total 932 Gestió del sistema tributari 1,00 

4 934 22699 Comissions bancàries 5.000,00 

4 934 22708 Serveis de recaptació. BASE 245.559,35 

4 934 311 Despeses formalització operacions 
préstec 1.000,00 

4 934 319 Interessos pòlissa tresoreria 1.000,00 

4 934 352 Interessos de demora 2.000,00 

 Total 934 Gestió del deute i de la tresoreria 254.559,35 

 Total orgànica 4 (Dani Franquès) 5.121.442,91 

6 312 22100 Energia elèctrica centre de salut 5.000,00 

6 312 22613 Despeses diverses 1.000,00 



6 312 22709 Altres treballs 1.000,00 

6 312 22799 Grup de lactància 500,00 

6 312 62301 Maquinària i instal·lacions 3.500,00 

6 312 62500 Mobiliari Centre de Salut 500,00 

 Total 312 Hospitals, centres assistencials i 
centres de salut 11.500,00 

6 320 21200 Edificis i altres construccions 13.000,00 

6 320 21300 Manteniment maquinària 5.000,00 

6 320 22100 Energia elèctrica 54.000,00 

6 320 22102 Gas 15.000,00 

6 320 22103 Gas-oil calefacció CEIP Portalada 4.000,00 

6 320 22200 Comunicacions telefòniques 8.000,00 

6 320 22203 Comunicacions informàtiques 4.000,00 

6 320 22618 Despeses diverses altres 5.000,00 

6 320 48901 A. M. P. E. S. 9.000,00 

6 320 48904 Orquestra Escola de Música 2.000,00 

6 320 48905 Institut d'Altafulla 2.000,00 

6 320 48906 CEIP La Portalada 2.000,00 

6 320 48907 CEIP El Roquissar 2.000,00 

6 320 62301 Maquinària i instal·lacions 1.750,00 

6 320 62500 Mobiliari 500,00 

 Total 320 Administració general d'educació 127.250,00 

6 323 22104 Vestuari personal jardí d'infància 500,00 

6 323 22614 Despeses diverses jardí infància FB 1.250,00 

6 323 22615 Despeses diverses jardí infància HP 1.750,00 

6 323 22710 Càtering Jardí d'infància 60.000,00 

6 323 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 

6 323 62500 Mobiliari 500,00 

6 323 62600 Equipament informàtic 500,00 

 Total 323 Centres docents d'ensenyament 
preescolar i primària 65.500,00 

6 326 22615 Despeses diverses. Mòdul PQPI 13.000,00 



6 326 22616 Despeses diverses escola música 1.500,00 

6 326 22711 Altres treballs ensenyament 10.000,00 

6 326 22712 Professors substituts Escola de Música 2.000,00 

6 326 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 

6 326 62500 Mobiliari 500,00 

6 326 62600 Equipament informàtic 500,00 

 Total 326 Serveis complementaris d'educació 28.500,00 

6 3321 21200 Manteniment edificis i altres 
instal·lacions 2.000,00 

6 3321 21300 Manteniment impressores 500,00 

6 3321 22001 Premsa i publicacions. Acord Generalitat 2.000,00 

6 3321 22100 Energia elèctrica 3.000,00 

6 3321 22200 Comunicacions telefòniques 1.000,00 

6 3321 22203 Comunicacions informàtiques 2.000,00 

6 3321 22610 Activitats foment de la lectura 500,00 

6 3321 22698 Altres despeses diverses arxiu 2.000,00 

6 3321 22699 Altres despeses diverses biblioteca 9.000,00 

6 3321 62500 Mobiliari 500,00 

6 3321 62600 Equipament informàtic 500,00 

 Total 3321 Biblioteques públiques 23.000,00 

6 334 20301 Lloguer de maquinària 12.000,00 

6 334 22602 Publicitat i propaganda 1.000,00 

6 334 22609 Activitats culturals 4.000,00 

6 334 22610 Festival Altacústic 22.000,00 

6 334 22611 Festival Internacional de Música 30.000,00 

6 334 22612 Aplec sardanista 2.900,00 

6 334 22613 Nit de Piano i Poemes 1.500,00 

6 334 22614 Altres despeses diverses 1.000,00 

6 334 22615 Activitats Grup de Diables 9.200,00 

6 334 22615 Activitats Grup de Bastoners 2.000,00 

6 334 22701 Altres treballs. Seguretat                                            2.000,00 



6 334 22709 Altres treballs                                 1.000,00 

6 334 22710 Inventari patrimoni local 10.000,00 

6 334 48901 Ateneu de dones 2.000,00 

6 334 48902 Castellers d'Altafulla 15.000,00 

6 334 48903 Orfeó Nous Rebrots 1.350,00 

6 334 48905 Centre d'Estudis d'Altafulla 1.750,00 

6 334 48907 Gegants d'Altafulla 1.000,00 

6 334 48908 Link enllaç social i cultural 1.250,00 

6 334 48909 Col·lectiu per a la promoció Oil Jazz 2.000,00 

6 334 48910 Bastoners Altafulla Balla 1.500,00 

6 334 48911 Pessebristes d'Altafulla 1.250,00 

6 334 48912 Cercle artístic 1.000,00 

6 334 48913 Teatreteràpia 1.000,00 

6 334 61900 Adquisició obres artistes 500,00 

6 334 62500 Mobiliari 500,00 

 Total 334 Promoció cultural 128.700,00 

 Total orgànica 6 (Gemma Maymó) 384.450,00 

7 1521 22709 Altres treballs 14.000,00 

 Total 1521 Promoció i gestió d'habitatge de 
protecció pública 14.000,00 

7 338 20301 Lloguer de maquinària 3.000,00 

7 338 22602 Publicitat i propaganda 2.000,00 

7 338 22609 Festes populars 89.500,00 

7 338 22701 Altres treballs. Seguretat 2.000,00 

7 338 22709 Altres treballs                              1.000,00 

7 338 62301 Maquinària i instal·lacions 500,00 

7 338 62500 Mobiliari 500,00 

 Total 338 Festes populars i celebracions 98.500,00 

7 341 22601 Atenció protocolària 500,00 

7 341 22602 Publicitat i propaganda 1.000,00 



7 341 22609 Activitats esportives 23.000,00 

7 341 22701 Altres treballs. Seguretat 1.500,00 

7 341 22709 Altres treballs 7.000,00 

7 341 48900 Subvencions Entitats esportives 18.000,00 

7 341 48901 AMPA Portalada. Subvenció vela 6.000,00 

7 341 48902 AMPA Roquissar. Subvenció vela 3.000,00 

7 341 48903 Subvenció esportistes individuals 3.500,00 

 Total 341 Promoció i foment de l'esport 63.500,00 

7 342 20301 Lloguer de maquinària 1.500,00 

7 342 21200 Edificis i altres construccions 19.000,00 

7 342 21300 Manteniment maquinària 7.000,00 

7 342 22100 Energia elèctrica 22.000,00 

7 342 22102 Gas 4.000,00 

7 342 22200 Comunicacions telefòniques 1.000,00 

7 342 22203 Comunicacions informàtiques 2.000,00 

7 342 62301 Maquinària i instal·lacions 4.000,00 

 Total 342 Instal·lacions esportives 60.500,00 

 Total orgànica 7 (Alex Cañas) 236.500,00 

 Total general final 10.787.964,72 

CAPITOL INGRESSOS DESPESES Classificació 
orgànica Import

1 4.771.000,00 4.327.220,02 2 Jordi Molinera 609.217,81 

2 120.000,00 3.496.387,70 3 Alba Muntadas 4.436.354,00 

3 1.629.963,00 8.157,00 4 Dani Franquès 5.121.442,91 

4 1.932.117,00 527.050,00 6 Gemma Maymó 384.450,00 

5 42.384,72 0,00 7 Alex Cañas 236.500,00 

Estalvi brut operacions 
corrents 8.495.464,72 8.358.814,72 10.787.964,72 

6 0,00 2.330.250,00 

7 730.000,00 0,00 



Operacions capital no 
financeres 730.000,00 2.330.250,00 

Operacions NO 
financeres     9.225.464,72 10.689.064,72 

8 0,00 0,00 

9 1.562.500,00 98.900,00 

Operacions  capital 
financeres 1.562.500,00 98.900,00 

TOTAL PRESSUPOST 10.787.964,72 10.787.964,72 

Grup programa Import

Deute públic 011 103.057,00 

Seguretat i ordre públic 132 90.400,00 

Mobilitat urbana 134 1.000,00 

Protecció civil 135 3.700,00 

Urbanisme: planejament, 
gestió, execució i 
disciplina urbanística

151 22.000,00 

Promoció i gestió 
d'habitatges de gestió 
pública

1521 14.000,00 

Pavimentació de vies 
públiques 1532 26.500,00 

Clavegueram 160 65.000,00 

Proveïment domiciliari 
d'aigua potable 161 0,00 

Recollida de residus 1621 1.174.001,00 

Neteja viària 163 35.001,00 

Cementiri i serveis 
funeraris 164 3.500,00 

Enllumenat públic 165 261.001,00 

Administració General del 
Medi Ambient 170 61.701,00 

Parcs i jardins 171 102.000,00 

Assistència social primària 231 241.100,00 

Polítiques de gènere 232 16.500,00 

Foment de l'ocupació 241 1.000,00 

Hospitals, serveis 
assistencials i centres de 
salut

312 11.500,00 

Administració general 
d'educació 320 127.250,00 

Funcionament centres 
docents ensenyament 
preescolar i primària

323 65.500,00 



Grup programa Import

Serveis complementaris 
d'educació 326 28.500,00 

Biblioteques públiques 3321 23.000,00 

Promoció cultural 334 128.700,00 

Instal·lacions d'ocupació 
del temps lliure 337 21.000,00 

Festes populars i 
celebracions 338 98.500,00 

Promoció i foment de 
l'esport 341 63.500,00 

Instal·lacions esportives 342 60.500,00 

Administració general de 
comerç 430 21.000,00 

Informació i promoció 
turística 432 90.804,00 

Desenvolupament 
empresarial 433 9.000,00 

Societat de la informació 491 69.500,00 

Òrgans de govern 912 156.213,81 

Administració general 920 7.329.475,56 

Participació ciutadana 924 5.000,00 

Imprevistos, situacions 
transitòries i 
contingències d'execució

929 0,00 

Gestió del sistema 
tributari 932 1,00 

Gestió del deute i la 
tresoreria 934 254.559,35 

Transferències a Entitats 
Locals Territorials 942 3.000,00 

10.787.964,72 

Aplicació Inversió Pressupost 
2022 Préstec TT. Capital Recursos 

corrents

2 132 62301 Maquinària i instal·lacions 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

2 132 62500 Mobiliari 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 132 62600 Equipament informàtic 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 231 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 231 62500 Mobiliari 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 231 62600 Equipament informàtic 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 337 62500 Mobiliari PIJ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 337 62600 Equipament informàtic PIJ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 432 62301 Maquinària i instal·lacions                             1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 



Aplicació Inversió Pressupost 
2022 Préstec TT. Capital Recursos 

corrents

3 920 61901 Plaça dels Vents 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 

3 920 61902 Plaça Marti Royo 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 

3 920 61903 Ampliació Arxiu/Biblioteca 
(sala infantil) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

3 920 61904 Asfaltat carrers 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

3 920 61905 Pla de Voreres 2022 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

3 920 61906 Remodelació de parcs 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 

3 920 61907 Enllumenat Brises del Mar 440.000,00 360.000,00 80.000,00 0,00 

3 920 61908 Il·luminació castell 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 

3 920 61909 Sala servidors Ajuntament-
Cablejat 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 

3 920 61910 Reparació coberta Llar 
d'infants Hort de Pau 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

3 920 61911 Era Pedrera 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

3 920 61912 Lavabo radio-correus 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 

3 920 61913 Remodelació energètica 
Portalada 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 

3 920 61914 Plaça 1 d'octubre - Coberta 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 

3 920 61915 Remodelació C. de Dalt 700.000,00 50.000,00 650.000,00 0,00 

3 920 62300 Equipament escènic Violeta 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 

3 920 62302 Maquinària brigada municipal 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

4 491 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

4 491 62600 Equipament informàtic 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

4 920 62301 Maquinària i instal·lacions 500,00 0,00 0,00 500,00 

4 920 62500 Mobiliari ajuntament 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

4 920 62600 Equipament informàtic 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

6 312 62301 Maquinària i instal·lacions 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 

6 312 62500 Mobiliari Centre de Salut 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 320 62301 Maquinària i instal·lacions 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 

6 320 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 323 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

6 323 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 323 62600 Equipament informàtic 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 326 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

6 326 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 326 62600 Equipament informàtic 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 3321 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 3321 62600 Equipament informàtic 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 334 61900 Adquisició obres artistes 500,00 0,00 0,00 500,00 



6 334 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

7 338 62301 Maquinària i instal·lacions 500,00 0,00 0,00 500,00 

7 338 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

7 342 62301 Maquinària i instal·lacions 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

2.330.250,00 1.562.500,00 730.000,00 37.750,00

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant 15 dies previ anunci al BOP durant els 
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions que seran resoltes pel Ple.

Tercer.- En el cas de no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició del 
Pressupost General i dels seus annexes, aquest s'entendrà aprovat definitivament d'acord amb el 
que estableix l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, entrant en vigor l’endemà de la publicació en el BOP del 
Pressupost resumit per capítols així com la plantilla del personal.

Altafulla, a la data de la signatura electrònica

L'Alcalde President,



Expedient: 2022/201   
Assumpte: Modificació OF 4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) 2022

PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL

Identificació de l’expedient: Modificació de l’Ordenança fiscal.

Fets

Aquest Ajuntament està tramitant la modificació de l’Ordenança fiscal número 4 reguladora del Impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Fonaments jurídics

- Els arts. 4 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Fiscal i de règim local de Catalunya estableixen que una de les 
potestats que corresponen a l’Ajuntament és la reglamentària, i la matèria que regula l’Ordenança que ara es 
demana modificar regula una matèria que és competència d’aquest Ajuntament.

- En aquest sentit, l’art. 15 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 disposa que les entitats locals poden exercir la seva potestat normativa a través 
de l’aprovació de les respectives ordenances fiscals.

- El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar-la, segons diu l’art. 17 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 en els termes del que 
disposen els arts. 22 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 52 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 63 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Part dispositiva

Per tot això, proposo:

Que es debati i aprovi, en la propera sessió  plenaria que es celebri per majoria simple dels membres presents:

1. L’aprovació inicial del de la modificació del text de l’Ordenança fiscal número 4 reguladora del Impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana que té la redacció següent: 

“

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 4

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

I. DISPOSICIÓ GENERAL

Article 1 Fonamentació jurídica del present imposat. 

El present text s'aprova en exercici de la potestat reglamentària reconeguda als ens local, -en la seva qualitat 
d'Administració Pública de caràcter territorial-, en els articles. 4.1. a), b) i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, facultat específica de l'article 15.2 i 59.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el que s'estableix en els 
articles. 104 a 110 d'esmentat Text Refós. 
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II. NATURALESA I FET IMPOSABLE

Article 2n.- Naturalesa i Fet imposable

1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i directe, el fet 
imposable del qual el constitueix l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es 
manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de 
qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats al llarg d’un període màxim de 20 
anys. Per a considerar-los de naturalesa urbana s'atendrà el que s'estableix en la regulació de l'Impost sobre Béns 
immobles, amb independència que aquests terrenys es trobin integrats en béns immobles classificats com de 
característiques especials o que estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el Padró corresponent a 
béns de tal naturalesa.

2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en: 

a) Negoci jurídic "mortis causa". 

b) Negoci jurídic "inter vius", sia de caràcter onerós o gratuït. 

c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa. 

d) Expropiació forçosa.

Article 3r.- Actes no subjectes

No estan subjectes a aquest Impost:

1. L’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a l'efecte de l’impost sobre 
béns immobles. En conseqüència, hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de 
tenir la consideració d’urbans, a l'efecte de l’Impost sobre Béns Immobles, amb independència que estiguin o no 
inclosos d'aquesta manera al Cadastre o al padró d’aquell.

2. Els increments que es puguin posar de manifest a conseqüència d'aportacions de béns i drets realitzades pels 
cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en paga d'elles es verifiquin i transmissions que es 
facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. Tampoc es produirà la subjecció a l'impost en els 
supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a conseqüència del compliment de 
sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui com sigui el règim econòmic matrimonial.

3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris efectuada com a conseqüència de la 
dissolució d'una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible. 

4. Els increments que es posin de manifest en ocasió de les adjudicacions als socis d'immobles de naturalesa urbana 
dels quals sigui titular una societat civil que opti per la seva dissolució amb liquidació conforme al règim especial 
previst en la disposició addicional 19a de la Llei 35/2006, reguladora de l'IRPF, en redacció donada per a Llei 
26/2014.

5. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a favor dels seus socis 
cooperativistes.

6. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació 
dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats 
propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 del Text refós de la Llei del 
sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de 
les parcel•les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel 
mateix, l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost.

7. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret real, ja sigui per defunció de 
l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït.

8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulti aplicable el règim 
especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a 
excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de 
l'Impost sobre societats, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat.

9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de transmissions del negoci o d'actius o 
passius, realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats 
de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària.
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10. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor d'una societat per a 
la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de 
deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries, a 
l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.

11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, 
de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

12. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 
50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament 
anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.

13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte 
social, als fons d'actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de 
novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

14. Les aportacions o transmissions de béns mobles realitzades entre els esmentats fons d'actius bancaris (FAB) 
durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) 
als Fons, previst en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

15. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència de les operacions 
relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les 
normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats 
anònimes esportives. En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg 
dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de 
les operacions citades en els apartats anteriors

16. Les transmissions oneroses de terrenys, respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència d'increment 
de valor per diferència entre els valors d’aquells terrenys en les dates de transmissió i adquisició. 

El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió i 
l’adquisició.

Per constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o d’adquisició del terreny es prendrà 
en cada cas el més gran dels valors següents: el que consti en el títol que documenti l’operació o el comprovat, en 
el seu cas, per l’Administració tributària, sense que s’hi puguin computar les despeses o tributs que gravin aquestes 
operacions.

Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en què hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl a 
aquests efectes el que resulti d’aplicar la proporció que representi, en la data de meritació de l’impost, el valor 
cadastral del terreny respecte del valor cadastral total. Aquesta proporció s’aplicarà tant al valor de transmissió com, 
en el seu cas, al d’adquisició.

Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu s’aplicaran les regles del paràgraf anteriors prenent, en seu 
cas, pel primer dels dos valors a comparar assenyalats anteriorment, el declarat en l’Impost sobre Successions i 
Donacions.

En la posterior transmissió dels immobles als quals es refereix aquest apartat, per al còmput del nombre d’anys al 
llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor dels terrenys, no es tindrà en compte el període anterior 
a la seva adquisició. El que es disposa en aquest paràgraf no serà aplicable en els supòsits d'aportacions o 
transmissions de béns immobles que resultin no subjectes en virtut del que es disposa en la lletra b) de l'apartat 1 
de l'article 3, o en la disposició addicional segona de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats.

III- EXEMPCIONS

Article 4. Exempcions.
1. Estaran exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin a conseqüència dels següents actes:

a) La constitució i transmissió de drets de servitud.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 0c77e9d178b04664affa3c02a796832a001

Url de validació https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Proposta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

D
A

N
I F

R
A

N
Q

U
È

S
 M

A
R

S
A

L
07

/0
2/

20
22

R
eg

id
o

r 
d

'H
is

en
d

a

https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a Conjunt Historicoartístic, o 
hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons el que s'estableix en la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que 
han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. A aquest 
efecte, l'ordenança fiscal establirà els aspectes substantius i formals de l'exempció.

c) Les transmissions realitzades per persones físiques en ocasió de la dació en pagament de l'habitatge 
habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca 
que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 
professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorrin els requisits anteriors, 
realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

Per a tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmitent o qualsevol altre membre de 
la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o 
drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment 
d'aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat es comprovés el contrari, es procedirà a girar la 
liquidació tributària corresponent.

A aquest efecte, es considerarà habitatge habitual aquella en la qual hagi figurat empadronat el 
contribuent de manera ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del 
moment de l'adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.

Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que es disposa en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, 
de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de 
societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquest efecte, s'equipararà el 
matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

Respecte d'aquesta exempció, no resultarà d'aplicació el que es disposa en l'article 9.2 d'aquesta Llei.

2. Així mateix, estaran exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan l'obligació de satisfer 
aquell recaigui sobre les següents persones o entitats:

a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les quals pertanyi el municipi, així com els 
organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les comunitats 
autònomes i d'aquestes entitats locals.

b) El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en les quals s'integri aquest municipi, així 
com les seves respectives entitats de dret públic d'anàleg caràcter als organismes autònoms de l'Estat.

c) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins 
lucratius i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts a 
l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.

Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l'Ajuntament la seva opció pel 
règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la 
finalització de l'any natural en què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost.

No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment 
limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà efectuar en el termini previst a l'apartat 7 de l'article 
11è d'aquesta Ordenança, en el supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural previst al 
paràgraf anterior.

d) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel Text refós 
de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 
d'octubre.

e) Els titulars de concessions administratives reversibles respecte als terrenys afectes a aquestes.
f) La Creu Roja Espanyola.
g) Les persones o entitats al favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats o convenis 

internacionals.
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IV SUBJECTES PASSIUS

Article 5è. Subjectes passius.
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del 
domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35è.4 de la Llei general 
tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del 
domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35è.4 de la Llei general 
tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.

2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut 
del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que 
adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el contribuent sigui 
una persona física no resident a Espanya.

 

Article 6è.- Successors i responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els 

termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense 

personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 

V. BASE IMPONIBLE 

Article 7è.- Base imposable
1. La base imposable d'aquest Impost està constituïda per l'increment real de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys. 
2. Per a determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el moment de la meritació pel coeficient 

que correspongui al període de generació conforme a les regles previstes en l'article següent. 
3. Quan el terreny hagués estat adquirit pel transmitent per quotes o porcions en dates diferents, es consideraran 

tantes bases imposables com dates d'adquisició establint-se cada base en la següent forma:
1) Es distribuirà el valor del terreny proporcionalment a la porció o quota adquirida en cada data.
2) A cada part proporcional, s'aplicarà el percentatge d'increment corresponent al període respectiu de 

generació de l'increment de valor.
4. El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà del que s'estableix en les següents regles:

a) En les transmissions de terrenys, el valor d'aquests en el moment de la meritació serà el que tinguin determinat 
en aquest moment a l'efecte de l'Impost sobre Béns immobles.

No obstant això, quan aquest valor sigui conseqüència d'una ponència de valors que no reflecteixi 
modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l'aprovació de la citada ponència, es podrà liquidar 
provisionalment aquest impost conformement a aquell. En aquests casos, en la liquidació definitiva s'aplicarà el 
valor dels terrenys una vegada s'hagi obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que 
s'instrueixin, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la d'efectivitat dels nous 
valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d'actualització que corresponguin, establerts a 
aquest efecte en les lleis de pressupostos generals de l'Estat.

Quan el terreny, fins i tot sent de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, 
en el moment de la meritació de l'impost, no tingui determinat valor cadastral en aquest moment, l'ajuntament 
podrà practicar la liquidació quan el referit valor cadastral sigui determinat, referint aquest valor al moment de la 
meritació.

b) En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar l'import de 
l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors dels drets esmentats, 
calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents:

A) Usdefruit
i) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 per 100 per cada 

període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent.

ii) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor total del terreny si 
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l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat augmenta, en la proporció de l'1 per cent 
menys per cada any més, amb el límit mínim del 10 per cent del valor total.

iii) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini superior a trenta anys o per 
temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una transmissió de plena propietat subjecta a condició 
resolutòria.

B) Ús i estatge

El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor del terreny sobre el que 
s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.

C) Nua propietat

El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de l'usdefruit, ús o 
estatge i el valor cadastral del terreny.

D) Altres drets reals

Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que les parts haguessin 
pactat en constituir-los, si fos igual o major que aquell resulti de la capitalització a l'interès legal de la renda o 
pensió anual, o aquest si aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat no ha de ser superior al que tinguin 
determinat en el moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre Béns Immobles.

5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny o del dret a construir 
sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real de superfície, el valor de referència serà la part del 
valor cadastral que resulti del mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que 
resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el 
subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes.

En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne la proporcionalitat, al 
volum màxim edificable segons el planejament vigent.

6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el valor de referència serà la part del preu just que correspongui al valor del 
terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim 
sobre el preu just.

7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries del dret civil de Catalunya, cal aplicar les 
normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest 
supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple.

8. Càlcul de la base imposable:
a) La base imposable es calcularà aplicant sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, determinat 

d’acord amb allò establert en l’apartat a) anterior, el coeficient que correspongui segons el període de 
generació de l’increment de valor establerts en l’Annex, ii. Coeficients, art. 1 d’aquesta ordenança.

b) Quan, a instància del subjecte passiu, es constati que, seguint les regles de valoració establertes a l’article 
104.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, l’import de l’increment de valor és inferior a 
l’import de la base imposable determinada d’acord amb el mètode de l’apartat 1, es prendrà com a base 
imposable l’import d’aquell increment de valor, obtingut per la diferència entre el preu d’adquisició i el preu de 
transmissió del bé immoble. 

VI. QUOTA TRIBUTÀRIA

 Article 8è.- Tipus de gravamen i quota tributària.

La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen que s’estableixen en l’article 2 de l’annex.

La quota tributària no pot ser superior a l'increment patrimonial realment obtingut pel subjecte passiu.

VII. MERITAMENT

Article 9è.- Període de generació i meritació
1. L'impost es merita:

a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en 
la data de la transmissió.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 0c77e9d178b04664affa3c02a796832a001

Url de validació https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Proposta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

D
A

N
I F

R
A

N
Q

U
È

S
 M

A
R

S
A

L
07

/0
2/

20
22

R
eg

id
o

r 
d

'H
is

en
d

a

https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què 
tingui lloc la constitució o la transmissió.

2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que grava l'impost. Per a la 
seva determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny 
de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini 
sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any. En el cas que el 
període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de 
mesos complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions de mes. 

3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti de 

documents privats, la de la seva presentació davant l'Ajuntament.
b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant.
c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret d'adjudicació que hagi 

esdevingut ferm.
d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta d'ocupació en aquells supòsits d'urgent ocupació dels 

béns afectats i, el pagament o consignació del preu just en aquells supòsits tramitats pel procediment 
general d'expropiació.

e) En el supòsits de no subjecció, tret que per llei es disposi una altra cosa, per al càlcul del període de 
generació de l’increment de valor posat de manifest en una posterior transmissió del terreny, es prendrà 
com a data d’adquisició, als efectes d’allò disposat en el paràgraf anterior, aquella en què es va produir 
l’anterior meritació de l’impost.

VIII GESTIÓ DE L’IMPOST

Article 10è. Col·laboració i cooperació interadministrativa.

A l'efecte de l'aplicació de l'impost, en particular en relació amb el supòsit de no subjecció previst en l'article 3.16, així 
com per a la determinació de la base imposable mitjançant el mètode d'estimació directa, d'acord amb l'article 7.8.b),  
podrà subscriure's el corresponent conveni d'intercanvi d'informació tributària i de col·laboració amb l’Administració 
tributaria de Catalunya.

Article 11è.- Comprovació de les autoliquidacions
1. En el supòsit que el deute s’hagi autoliquidat, els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat 

mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost i, per tant, que els valors atribuïts i les bases i 
quotes obtingudes són les resultants d'aquestes normes, sense perjudici de les facultats de comprovació previstes 
a la Llei general tributària, i en especial pel que es refereix als valors declarats pel subjecte passiu als efectes del 
que es preveu l'apartat 16è de l'article 3 d'aquesta Ordenança.

2. Si l'Administració no considera conforme l'autoliquidació, practicarà liquidació  rectificant els elements o dades 
aplicades incorrectament i els errors aritmètics, calcularà els interessos de demora i imposarà, si escau, les 
sancions que siguin procedents. També practicarà, de la mateixa manera, liquidació pels fets imposables continguts 
al document no declarats pel subjecte passiu.

3. Els obligats tributaris podran instar de l'Administració municipal declaració de conformitat amb l'autoliquidació 
practicada o la seva rectificació i devolució, si escau, de l'ingrés indegut abans que s'hagi practicat la liquidació o, si 
no s'ha practicat, abans que hagi prescrit tant el dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant 
l'oportuna liquidació com el dret a la devolució d'ingressos indeguts. Transcorregut el termini de sis mesos des que 
es presenta la sol·licitud sense que l'Administració tributària hagi notificat la resolució, l'interessat podrà  esperar 
que es dicti resolució expressa o considerar-la desestimada a l'objecte d'interposar contra la resolució presumpta 
recurs de reposició.

Article 12è.- Recàrrecs d’extemporaneïtat. 
1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l'autoliquidació  s’efectuen un cop transcorregut el termini previst a 

l'article 3 de l’Annex d'aquesta Ordenança, sense requeriment previ de l'Ajuntament, s'aplicaran els recàrrecs 
següents:

a) El recàrrec serà un percentatge igual a l'1 per cent més un altre 1 per cent addicional per cada mes 
complet de retard amb que es presenti la declaració o l'autoliquidació respecte al termini establert per a la 
presentació. En aquests supòsits s'exclouen l'interès de demora i les sancions.
b) Recàrrec del 15 per cent quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al venciment del termini legal 
per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel període transcorregut des del dia 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 0c77e9d178b04664affa3c02a796832a001

Url de validació https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Proposta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

D
A

N
I F

R
A

N
Q

U
È

S
 M

A
R

S
A

L
07

/0
2/

20
22

R
eg

id
o

r 
d

'H
is

en
d

a

https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


següent al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al 
moment en que es practiqui l'autoliquidació.
c) L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi l'ingrés total de l'import 
restant del recàrrec i del total del deute de l'autoliquidació extemporània o de la liquidació practicada per 
l'Administració derivada de la declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de 
l'article 62.2 de la Llei general tributària.

Article 13è.- Règim de notificació i d'ingrés 
1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d'aquest impost, si no hi escau 

l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de 
pagament i els recursos procedents.

2. Les notificacions s'han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant això, la notificació es 
pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de l declaració.

3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’ens gestor, per un mitjà diferent de la 
declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per l’Administració

Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent (mentre no se n'hagi 
justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general.

4. L'ingrés s'efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei general 
tributària.

Article 14è.- Nul·litat de la transmissió i situacions condicionals.
1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut lloc la nul·litat, la 

rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o 
transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, 
sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el 
termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es 
justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del 
Codi civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es 
declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap 
devolució.

Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaurà la devolució de 
l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà 
l'avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda.

2. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord amb les 
prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es 
compleixi. Si la condició fos resolutòria, l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la 
devolució oportuna, segons la regla de l'apartat primer.

IX. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 15è.- Règim sancionador.
1. La manca d'ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute tributari que resultaria de 

l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una infracció tributària tipificada a l'article 191 de la Llei general 
tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article.

2. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es 
pugui practicar la liquidació d'aquest impost constitueix una infracció tributària tipificada a l'article 192 de la Llei 
general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article.

3. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que haguessin deixat d’ingressar-se. No obstant això, 
l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte infractor manifesti la seva conformitat amb la 
proposta de regularització que se li formuli.

4. La sanció imposada es reduirà en un 40% si se’n realitza l’ingrés total dins del període de pagament voluntari, 
sempre que no s’interposi recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció.

5. La resta d'infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació 
d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que preveu la Llei general tributària i l'Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
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Disposició Addicional. 

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació 
de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i 
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

1. Començarà a regir l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

2. La present ordenança fou aprovada pel Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 1989 
i modificada en dates: 21 de novembre de 1991, 13 de novembre de 1992, 19 de novembre de 1993, 6 de 
novembre de 1997, 29 de setembre de 2000, 18 d’octubre de 2002, 14 de febrer de 2003, 15 d’octubre de 2003, 15 
d’octubre de 2004, 19 d’octubre de 2005, 20 d’octubre de 2006, 23 d’octubre de 2007 i 20 d’octubre, 28 de 
novembre de 2008, 21 d’octubre de 2010, 23 d’octubre de 2012, 16 d’octubre de 2013 i 28 de febrer del 2022.
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ANNEX

i. COEFICIENTS

Article 1r.- Aplicació de coeficients.

Sobre la base imposable de l’article 7.B). 1 s’aplicaran els següents coeficients: 

El coeficient a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, calculat conforme al que es disposa en els 
apartats anteriors, serà, per a cada període de generació, el previst en el següent quadre:

Període de generació Coeficient

Inferior a 1 anys 0,14

1 any 0,13

2 anys 0,15

3 anys 0,16

4 anys 0,17

5 anys 0,17

6 anys 0,16

7 anys 0,12

8 anys 0,10

9 anys 0,09

10 anys 0,08

11 anys 0,08

12 anys 0,08

13 anys       0,08

14 anys 0,10

15 anys 0,12

16 anys 0,16

17 anys 0,20

18 anys 0,26

19 anys 0,36

Igual o superior a 20 anys 0,45

Atès que els coeficients màxims s’actualitzen anualment mitjançant norma de rang legal, si algun dels coeficients 
aprovats en aquesta ordenança resulta superior al nou coeficient màxim legal, serà d’aplicació directa el coeficient legal 
màxim, fins l’entrada en vigor de la modificació de l’ordenança en què es fixi un nou coeficient .

ii. QUANTIFICACIÓ I GESTIÓ

Article 2n.- Tipus de gravamen

1. El tipus de gravamen serà del 27,5%

Article 3r. Règim de declaració i ingrés 
1. Els subjectes passius vindran obligats a presentar davant l'Ajuntament la corresponent autoliquidació i ingressar 

l'import resultant d'aquesta. Aquesta autoliquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, a comptar 
des de la data en què es produeixi la meritació de l'impost:
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a) Quan es tracti d'actes inter vius, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud 

del subjecte passiu. Perquè pugui estimar-se la sol·licitud de pròrroga per l'Administració Tributària Municipal, 
aquesta haurà de presentar-se deurà abans que finalitzi el termini inicial de sis mesos.

Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i s’entén concedida si, 
transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa.

Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la corresponent autoliquidació.

No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver transcorregut els primers sis mesos 
a comptar des de la data de defunció del causant.

2. L'autoliquidació haurà de contenir tots els elements de la relació tributària que siguin imprescindibles per a practicar 
la liquidació procedent i, en tot cas, els següents:

a. Nom i cognoms o raó social del subjecte passiu, contribuent i, en el seu cas, del substitut del contribuent, NIF 
d'aquests, i els seus domicilis, així com les mateixes dades dels altres intervinents en el fet, acte o negoci 
jurídic determinant de la meritació de l'impost.

b. En el seu cas, nom i cognoms del representant del subjecte passiu davant l'Administració Municipal, NIF 
d'aquest, així com el seu domicili.

c. Lloc i Notari autoritzador de l'escriptura, número de protocol i data d'aquesta.
d. Situació física i referència cadastral de l'immoble.
e. Participació adquirida, quota de copropietat i, en el seu cas, sol·licitud de divisió.
f. En el seu cas, sol·licitud de beneficis fiscals que es considerin procedents.

En el cas de les transmissions mortis causa, s'acompanyarà a l'autoliquidació la següent documentació:
a) Còpia simple de l'escriptura de la partició hereditària, si n'hi hagués.
b) Còpia de la declaració o autoliquidació presentada a l'efecte de l'Impost sobre Successions i Donacions.
c) Fotocòpia del certificat de defunció.
d) Fotocòpia de certificació d'actes d'última voluntat.
e) Fotocòpia del testament, en el seu cas.

3. Estarà obligat a presentar l'autoliquidació sense ingrés l'interessat a acreditar la inexistència d'increment de valor, 
que haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició.

4. L'Ajuntament podrà aprovar un model normalitzat d'autoliquidació, que establirà la forma, lloc i terminis de la seva 
presentació i, si escau, ingrés del deute tributari, així com els supòsits i condicions de presentació per mitjans 
telemàtics. 

5. Sense perjudici de les facultats de comprovació dels valors declarats per l'interessat o el subjecte passiu a l'efecte 
del que es disposa en els articles 3.2 i 6.3, respectivament, l'ajuntament c només podrà comprovar que s'han 
efectuat mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost, sense que puguin atribuir-se valors, 
bases o quotes diferents de les resultants de tals normes.

6. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també estan obligats a comunicar a 
l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 5.1 d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagin 
produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o que transmet el dret real 
de què es tracti.

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 5.1, l'adquirent o la persona a favor de la qual es 
constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

7. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que contingui acte o contracte 
determinant de les obligacions tributaries per aquest  Impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat 
l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat 
anterior.

8. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntament una relació comprensiva de tots 
els documents que han autoritzat i en els que s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de 
relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, remetran mensualment i per via telemàtica a la plataforma del 
Consell General del Notariat un índex informatitzat, el qual, una vegada processat i  verificat, es posarà a disposició 
de l'Ajuntament per tal que pugui obtenir-lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El 
mateix procediment es farà  servir per comunicar a l'Ajuntament la relació dels documents privats comprensius dels 
mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El 
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que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei 
general tributària.

Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini dins el qual 
estan obligats a presentar declaració per l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de presentació de 
declaracions.

Article 4t.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 

1. Es concedirà una bonificació del 75% per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la 
transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin l'habitatge habitual del causant 
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els 
seus ascendents de primer grau i adoptants.

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, en el moment de la defunció del 
causant, no estigues total o parcialment cedit a tercers.

Tindran la consideració d’habitatge habitual, la que consti en el padró municipal d’habitants amb una data mínima de 6 
mesos amb anterioritat a la data de meritament de l’impost.

De no existir la relació de parentiu esmentada en aquest article, la bonificació afectarà també a aquells que rebin de 
l’ordenament jurídic un tracte anàleg per a la continuació en el ús de l’habitatge per conviure amb el causant.

Termini per sol·licitar-ho: Caldrà demanar-ho en el termini màxim d’un any a comptar de la data de l’òbit del causant o 
sis mesos des de la data d’acceptació de l’herència, havent d’acreditar la seva condició d’empadronat al municipi. En el 
cas d’acceptació d’herència el termini màxim per demanar-ho serà la suma dels dos terminis a comptar des de la data 
de l`òbit del causant.
”

1. La publicitat d’aquest acord d’aprovació inicial de la modificació del text de l’Ordenança fiscal número 4 reguladora del 
IIVTNU mitjançant edicte que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la 
Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, a la web https://www.altafulla.cat. En 
aquest edicte s’ha de donar audiència als interessats per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar 
les reclamacions que estimin oportunes.

En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial d’aprovació de la modificació 
esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre de l’aprovació de 
l’Ordenança fiscal s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el portal de transparència 
d'aquest Ajuntament, al web www.altafulla.cat..
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PLANTILLA ORGANICA DE PERSONAL PRESSUPOST 2022 
 
PROVINCIA:  TARRAGONA 
CORPORACIO:  AJUNTAMENT D’ALTAFULLA 
NUM. CODI TERRITORIAL: 43012 
 

FUNCIONARIS 

Denominació Llocs Grup Escala Vacants Forma provisió 

Funcionaris d’habilitació  nacional     

Secretari 1 A1 Habilitació nacional 1  

Interventor 1 A1 Habilitació nacional   

Tresorer 1 A1 Habilitació nacional 1  

Escala d’Administració General 
    

Tècnic grau mig. àrea de Personal 1 A2 Administració General   

Administratiu 2 C1 Administració General 2 1 concurs lliure Llei 20/2021 

Aux. Administratiu1 10 C2 Administració General 9 
5 vacants a cobrir per 
funcionarització  
 

Agutzil 1 E Administració General 1 Concurs-oposició lliure 

Escala d’Administració Especial 
    

1. Subescala tècnica      

Tècnic administració especial 1 A1 Administració Especial   

Arquitecte 1 A1 Administració Especial 1 Concurs lliure Llei 20/2021 

Enginyer 1 A1 Administració Especial 1 Concurs-oposició lliure  

Arquitecte tècnic 1 A2 Administració Especial 1 Concurs lliure Llei 20/2021 

2. Subescala serveis especials      

2.1 Policia local      

Sots-inspector 1 C1 Administració Especial 1  

Sergent 1 C1 Administració Especial 1 
Concurs-oposició per promoció 
interna 

Caporal 3 C2 Administració Especial 1 
Concurs-oposició per promoció 
interna 

Agent 16 C2 Administració Especial 4 Concurs-oposició lliure 

Agent temporada estiu 3 C2 Administració Especial 3  

2.2 Personal d’oficis      

Fontaner-electricista 2 C2 Administració Especial 2 1 Concurs-oposició lliure  

Paleta SV-oficial 1a 1 C2 Administració Especial 1 Concurs lliure Llei 20/2021 

Operari SV-oficial 3a 1 E Administració Especial 1 Concurs-oposició lliure 

Operari SV-peó especialista 2 E Administració Especial 2 1 concurs lliure Llei 20/2021 

 
1 4 per concurs lliure i 1 per concurs-oposició lliure (totes per procés d’estabilització) 

Jordi
Molinera
Poblet - DNI
47761072P
(SIG)



 

 

Operari SV-peó maquinista 2 E Administració Especial 1 
1 concurs-oposició lliure Llei 
20/2021 

Operari SV-peó 5 E Administració Especial 2 1 concurs lliure Llei 20/2021 

 
PERSONAL LABORAL 

Denominació Llocs 
Titulació 
exigida 

Assimilació 
al grup 

Vacants / Provisió 

Arquitecte tècnic àrea urbanisme 1 Diplomat A2 Plaça a extingir 

Tècnic grau mig. Area  urbanisme 1 Diplomat A2 1 vacant / 

Coordinador emissora municipal 1 Diplomatura A2 
1 vacant /  concurs lliure Llei 
20/2021 

Tècnic emissora municipal 1 
FP-II o 
superior 

C1 
1 vacant /  concurs lliure Llei 
20/2021 

Auxiliar emissora municipal 1 
Graduar 
escolar o FP-I 

C2 
1 vacant /  concurs lliure Llei 
20/2021 

Administratiu 3 
FP-II o 
superior 

C1 2 vacants  

Aux. administratiu 8 
Graduar 
escolar o FP-I 

C2 
5 vacants a extingir per 
funcionarització 

Bidell 2 
Certificat 
d’escolaritat 

E 
2 vacant / 1 concurs lliure Llei 
20/2021i 1 concurs-oposició lliure 

Bibliotecari/a 2 
FP-II o 
superior 

C1 
2 vacants/ 1 concurs lliure Llei 
20/2021 

Paleta SV-oficial 1a 1 
Certificat 
d’escolaritat 

C2 
1 vacant / concurs lliure Llei 
20/2021 

Operari SV-peó2 8 
Certificat 
d’escolaritat 

E 8  vacants  

Operari SV-peó 1 
Certificat 
d’escolaritat 

E 
1 vacant / Plaça reservada a 
discapacitats / concurs lliure Llei 
20/2021 

Operari SV-peó Xofer transp. 
Adapt. 

1 
Certificat 
d’escolaritat 

E 
1 vacant / concurs lliure Llei 
20/2021 

Netejador/a 5 
Certificat 
d’escolaritat 

E 
4 vacants / concurs lliure Llei 
20/2021 

Operari SV-peó temporada estiu 2 
Certificat 
d’escolaritat 

E  

Monitor/a PIJ 1 
FP-II o 
superior 

C1 
1 vacant / concurs lliure Llei 
20/2021 

Monitor/a CENTRE OBERT 1 
FP-II o 
superior 

C1 
1 vacant / concurs lliure Llei 
20/2021 

Escola de Música. Director 1 Diplomatura A2 1 vacant  

Professors Escola de Música3 11 Diplomatura A2 8 vacants  

Jardí d’Infància. Director/a 2 Diplomatura A2  

Jardí d’Infància. Tècnic especialista 9 
FP-II o 
superior 

C1 
2 vacants / concurs lliure Llei 
20/2021 

Jardí d’Infància. Tècnic  auxiliar 4 
Graduar 
escolar o FP-I 

C2 
4 vacants / concurs lliure Llei 
20/2021 

Bidell pavelló 1 
Certificat 
d’escolaritat 

E 1 vacant / concurs-oposició lliure 

Monitor gimnàs pavelló 1 
Graduat 
escolar o FP-I 

C2 
1 vacant / concurs lliure Llei 
20/2021 

Informador/a turístic/a 1 
Graduat 
escolar o FP-I 

C2 
1 vacant / concurs lliure Llei 
20/2021 

Tècnic informàtic 1 
FP-II o 
superior 

C1 1 vacant /  

Tècnic arxiu 1 
FP-II o 
superior 

C1 1 vacant / concurs-oposició lliure 

 
2 6 concurs lliure i 1 concurs-oposició Llei 20/2021 i 1 concurs-oposició lliure 
3 6 concurs lliure i 2 concurs-oposició lliure Llei 20/2021 



 

 

Tècnic de cultura i festes 1 
FP-II o 
superior 

C1 
1 vacant / Personal laboral 
temporal 

Tècnic d’esports 1 
FP-II o 
superior 

C1 
1 vacant / Personal laboral 
temporal 

Operari SV-peó 5 
Certificat 
d’escolaritat 

E 
Personal temporal de reforç durant 
3 mesos 

Netejador/a 2 
Certificat 
d’escolaritat 

E 
Personal temporal de reforç durant 
6 mesos 

 

 
PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA 

Denominació Llocs Titulació exigida Assimilació al grup 

Assessor alcaldia - FP-II o superior -- 

 
Total places funcionari:  58 
Total places laboral:  81 
Total places personal eventual de confiança: 0 
 
 
Altafulla, a la data de la signatura electrònica 
 
 L’Alcalde 
 
 
 

 



Expedient: 2022/278   
Assumpte: 2022-Pressupost General

PROPOSTA D’ACORD

Proposta de l’Alcaldia referent a l’aprovació  del Pressupost General i els seus 
annexes per a l’any 2022

Introducció
L’Ajuntament d’Altafulla, per tal de donar continuïtat i garantia en la prestació dels serveis que 
efectua adequadament, ha de dotar-se d’un Pressupost que permeti definir els recursos financers 
disponibles i la distribució de la despesa atenent a la funció i naturalesa econòmica de la mateixa, 
amb l’objectiu de poder fer front a les obligacions que assumeixi la Corporació.

Igualment, és convenient dotar a la plantilla del personal del pressupost necessari per al 
funcionament dels serveis públics municipals.

El Pressupost general, està integrat únicament pel de la pròpia Corporació i per la previsió 
d’ingressos i despeses de l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla SA.

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Fonaments de dret
L’article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els ens locals elaboraran i aprovaran 
anualment un pressupost general en el que s’integraran, el pressupost de la pròpia entitat, els 
dels organismes autònoms dependents de la mateixa, i els estats de previsió de despeses i 
ingressos de les societats mercantils amb capital social íntegrament municipal.

L’article 165 i següents estableixen el contingut d’aquest Pressupost general, en el que 
s’hauran d’integrar els estats de despeses, els estats d’ingressos i les bases d’execució, que 
contindran l’adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització 
pròpia de cada entitat, així com també com a annexos al mateix, els programes anuals 
d’actuació, inversions i l’estat de previsió i moviments del deute.

En aplicació de la normativa anterior, així  com també al contingut del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer del Títol VI de l’esmentada Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, l’Ordre ministerial EHA/365/2008, de 3 de desembre que regula la 
estructura dels pressupostos de les entitats locals i la Instrucció de Comptabilitat para la 
Administració Local per ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, es sotmet a la consideració 
del ple de la corporació el projecte del Pressupost municipal per a l’exercici econòmic del 2020, 
així com la corresponent plantilla de personal, junt amb la resta de la documentació annexa.

Atès el que disposa l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en relació amb el 
procediment d’elaboració i aprovació inicial dels pressupostos municipals.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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El Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, de règim de les retribucions dels funcionaris de 
l’Administració Local i Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats local, disposa que la plantilla de personal de les entitats locals 
ha d'estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i 
categories de les places en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual 
agrupades, indicant la denominació d'aquests, el nombre de places que les constitueixen, el 
nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyin. L'entitat local ha d'aprovar 
anualment la plantilla en la mateixa sessió en què s'aprovi el pressupost.

Així mateix, l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, 
es manifesta en el sentit de què les Administracions Públiques estructuraran la seva 
organització a través de les relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius 
similars que comprendran, al menys, la denominació dels llocs de treball, els grups de 
classificació professional, els cossos o escales, els sistemes de provisió i les retribucions 
complementàries. D’acord amb el Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, de règim de les 
retribucions dels funcionaris de l’Administració Local i Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats local la relació de llocs de 
treball l'ha d'aprovar el ple de la corporació i les modificacions que es produeixin.

Vist això exposat per part d’aquesta Alcaldia, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 

ACORDS

Primer.- Aprovar, amb caràcter inicial, el Pressupost General de l’Ajuntament d’Altafulla, que 
compren el pressupost propi de l’Ajuntament i la previsió d’ingressos i despeses de l’Empresa 
Mixta d’Aigües d’Altafulla SA (en la que l’Ajuntament té una participació del 51% i que obté 
més del 50% dels seus recursos d’ingressos de mercat), la plantilla de personal, les bases 
d’execució, i documentació adjunta, corresponent a l’exercici 2022.

Proposta estat d’ingressos

Aplicació Descripció de la partida Proposta 2022

112 IBI rústica 21.000,00

113 IBI urbana  4.200.000,00

115 Impost Vecicles Tracció Mecànica 285.000,00

116 Impost increment valor terrenys 
urbana 200.000,00

130 Impost sobre activitats econòmiques 65.000,00

 Total capítol 1 4.771.000,00

290 Construccions, instal·lacions i obres 120.000,00

 Total capítol 2 120.000,00

301 Servei de clavegueram 100,00

302 Recollida d'escombraries 880.000,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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30900 Cementiri municipal 10.000,00

30901 Treballs brigada per a particulars 100,00

31100 Menjars a domicili 17.000,00

31201 Jardí d'Infància 193.000,00

31202 Escola de Música 125.000,00

31300 Piscina municipal 10.000,00

31301 Estadi municipal 500,00

31302 Pavelló Polisportiu. Lloguer pista 1.000,00

31303 CEIP La Portalada 100,00

31304 Pavelló Polisportiu. Gimnàs 13.000,00

32100 Llicències urbanístiques 15.000,00

32102 Ocupació via pública obres 2.000,00

32103 Obertura d'establiments / activitats 4.000,00

325 Expedició de documents 3.000,00

326 Retirada de vehicles 3.000,00

32900 Publicitat emissora municipal 100,00

32901 Publicitat revista municipal 13.000,00

32904 Llicència municipal d'autotaxi 160,00

32905 Drets d'examen 1.000,00

32906 Lloguer Saló de Plens 1.000,00

32907 Lloguer Centre Aldara 1,00

32908 Lloguer sala audiovisual 1,00

32909 Pleamar Vintage Market 3.000,00

32910 Nit de Bruixes 3.000,00

331 Taxa per entrada de vehicles 45.000,00

33200 Ocupació sol, subsol i volada                            
ENERGIA ELECTRICA 65.000,00

33201 Ocupació sol, subsol i volada                            
GAS 12.000,00

333 Ocupació sol, subsol i volada                            
TELEFONIA MOBIL 1.500,00

335 Ocupació via pública                               
TAULES I CADIRES 25.000,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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338 Ocupació sol i subsol                            
TELEFONICA DE ESPAÑA 23.000,00

339 Parades mercat / Altres ocupacions 
via pública 10.000,00

39100 Multes per infraccions urbanístiques 1,00

39110 Multes per infraccions tributàries 1.000,00

39120 Multes per infraccions ordenança 
circulació 35.000,00

39190 Multes per infraccions ordenança 
civisme 10.000,00

39200 Recàrrec de constrenyiment 2.000,00

39201 Recàrrec de constrenyiment - BASE 50.000,00

39300 Interessos de demora 4.000,00

39301 Interessos de demora - BASE 25.000,00

39900 Altres ingressos diversos 4.000,00

39902 Centre Obert / PIJ / altres" 100,00

39903 Indemnitzacions per sinistres 4.000,00

39904 Activitats Area de Festes 1.000,00

39905 Activitats Area de Cultura 12.000,00

39907 Activitats Area de Turisme 2.000,00

39908 Activitats Area d'Esports 100,00

39909 Activitats Area de Comunicació 100,00

39911 Activitats Area de Comerç 100,00

 Total capítol 3 1.629.963,00

42000 Participació en els Tributs de l'Estat 1.250.000,00

42001 Transf. Administració General de 
l'Estat 100,00

42020 Compensació quotes IAE 89.000,00

44100 Cànon  Empresa Mixta d'Aigües 45.000,00

45000 Fons de Cooperació Local de 
Catalunya 96.000,00

45004 Departament de Justícia 3.250,00

45005 Departament d'Ensenyament 100.000,00

45006 Departament de Cultura 7.000,00

45008
Departament d'Empresa i 
Coneixement                   Taxa 
turística

25.000,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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45101 Agència Catalana de l'Aigua 40.000,00

45102 Agència de l'Habitatge de Catalunya 5.400,00

46100 Diputació de Tarragona-interessos 
préstecs 4.157,00

46101 Diputació de Tarragona-Festes 3.100,00

46102 Diputació de Tarragona-Cultura 20.000,00

46104 Diputació de Tarragona-Turisme 26.000,00

46107 Diputació de Tarragona-
Ensenyament 100.000,00

46112 Diputació de Barcelona. X.A.L. 25.000,00

46504 Consell Comarcal-Joventut 5.110,00

46505 Consell Comarcal-Centre Obert 28.000,00

46507 Consell Comarcal-Medi Ambient 60.000,00

 Total capítol 4 1.932.117,00

52000 Interessos comptes bancaris 1,00

54100 Lloguer Bar  Casal la Violeta 13.800,00

54101 Lloguer local oficina Correus 3.882,72

54102 Lloguer local Empresa Mixta 
d'Aigües 7.700,00

55000 Bar piscina municipal 4.000,00

55001 Bar pavelló polisportiu 1,00

55100 Adjudicació Xiringuitos platja 10.000,00

55102 Nínxols Cementiri 3.000,00

Total capítol 5 42.384,72

75003 PUOSC. Enllumenat Brises del Mar 80.000,00

76102 Pla d'acció municipal. Remodelació 
C. de Dalt 650.000,00

Total capítol 7 730.000,00

91300 Préstecs llarg termini fora sector 
públic 1.562.500,00

Total capítol 9 1.562.500,00

TOTAL GENERAL FINAL 10.787.964,72

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Proposta estat de despeses

Org Prog Econòm Aplicació pressupostària Proposta 2022

2 132 204 Lloguer financer vehicles 26.400,00 

2 132 21200 Manteniment edificis 1.500,00 

2 132 21300 Manteniment maquinària 3.000,00 

2 132 214 Manteniment vehicles 2.000,00 

2 132 216 Manteniment equip informàtic 4.000,00 

2 132 22100 Energia elèctrica 7.000,00 

2 132 22103 Combustibles i carburants policia local 8.000,00 

2 132 22104 Vestuari policia local 14.000,00 

2 132 22200 Comunicacions telefòniques 3.000,00 

2 132 22203 Comunicacions informàtiques 2.500,00 

2 132 22608 Altres despeses diverses 5.000,00 

2 132 22799 Servei de grua 10.000,00 

2 132 62301 Maquinària i instal·lacions 2.000,00 

2 132 62500 Mobiliari 1.000,00 

2 132 62600 Equipament informàtic 1.000,00 

 Total 132 Seguretat i ordre públic 90.400,00 

2 135 21200 Manteniment edificis 500,00 

2 135 22200 Comunicacions telefòniques 700,00 

2 135 22608 Altres despeses diverses 500,00 

2 135 48900 Subvenció Grup de Protecció Civil 2.000,00 

 Total 135 Protecció civil 3.700,00 

2 231 20200 Lloguer habitatges urgència social 11.000,00 

2 231 20201 Lloguer local Centre Obert 23.600,00 

2 231 204 Lloguer vehicle transport adaptat 500,00 

2 231 21200 Edificis i altres construccions 1.000,00 

2 231 22100 Energia elèctrica esplai de jubilats 6.000,00 

2 231 22103 Combustibles i carburants 1.000,00 

2 231 22200 Comunicacions telefòniques                                        
C. Obert / Esplai                           1.000,00 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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2 231 22203 Comunicacions informàtiques                                   
C. Obert / Esplai 1.500,00 

2 231 22614 Despeses diverses benestar social 11.500,00 

2 231 22615 Despeses diverses centre obert 1.000,00 

2 231 22616 Despeses diverses esplai de jubilats 1.000,00 

2 231 22710 Cursos i activitats gent gran 30.000,00 

2 231 22711 Educadors Centre Obert 35.000,00 

2 231 22712 Servei aliments a domicili gent gran 26.000,00 

2 231 46506 Consell Comarcal del Tarragonès.                                    
Benestar social 55.000,00 

2 231 48000 Ajuts rodamons 500,00 

2 231 48001 Ajuts d'urgència social 4.000,00 

2 231 48002 Subvencions ajuts socials Covid19 3.000,00 

2 231 48008 Càritas d'Altafulla 1.000,00 

2 231 48009 Fundació Bonanit 1.000,00 

2 231 48010 Esplai de jubilats 5.000,00 

2 231 48012 Ajut humanitari 18.000,00 

2 231 48013 Fundació Esclerosi múltiple 500,00 

2 231 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 

2 231 62500 Mobiliari 1.000,00 

2 231 62600 Equipament informàtic 1.000,00 

 Total 231 Asssistència social primària 241.100,00 

2 241 22709 Altres treballs 1.000,00 

 Total 241 Foment de l'ocupació 1.000,00 

2 337 21200 Manteniment edifici PIJ 1.000,00 

2 337 21300 Manteniment maquinària PIJ 1.000,00 

2 337 22200 Comunicacions telefòniques PIJ 1.000,00 

2 337 22203 Comunicacions informàtiques PIJ 1.000,00 

2 337 22608 Altres despeses diverses PIJ 4.000,00 

2 337 22609 Activitats PIJ 2.000,00 

2 337 22709 Altres treballs PIJ                                   9.000,00 

2 337 62500 Mobiliari PIJ 1.000,00 
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2 337 62600 Equipament informàtic PIJ 1.000,00 

 Total 337 Instal·lacions d'ocupació del temps 
lliure 21.000,00 

2 432 20301 Lloguer de maquinària 19.000,00 

2 432 21300 Lloguer impressora 500,00 

2 432 22200 Comunicacions telefòniques 1.000,00 

2 432 22203 Comunicacions informàtiques 1.000,00 

2 432 22602 Publicitat i propaganda 6.000,00 

2 432 22615 Fira d'Artesans 4.500,00 

2 432 22616 Castells de sorra 300,00 

2 432 22617 Nit de Bruixes 10.000,00 

2 432 22621 Festival Tarraco Romana 2.000,00 

2 432 22625 Altres despeses diverses 4.000,00 

2 432 22626 Festival ànima jove 1,00 

2 432 22627 Fira de Nadal 1,00 

2 432 22628 Gyncana 1,00 

2 432 22629 Concurs de plats típics 1,00 

2 432 22701 Treballs socorrisme platja i piscina 35.000,00 

2 432 22706 Estudis i treballs tecnics 2.500,00 

2 432 22707 Altres treballs 4.000,00 

2 432 62301 Maquinària i instal·lacions                             1.000,00 

 Total 432 Informació i promoció turística 90.804,00 

2 912 10000 Dedicacions parcials i exclusives regidors 104.879,46 

2 912 22200 Comunicacions telefòniques 500,00 

2 912 224 Primes d'assegurances 5.000,00 

2 912 22601 Atenció protocolària institucional 1.500,00 

2 912 22602 Publicitat i propaganda 3.000,00 

2 912 22608 Altres despeses diverses 3.000,00 

2 912 23000 Dietes desplaçaments càrrecs electes 1,00 

2 912 23100 Locomoció càrrecs electes 1.000,00 

2 912 23300 Indemnitzacions assist. òrgans 
col·legiats 32.333,35 
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2 912 48900 Assignacions grups polítics municipals 5.000,00 

 Total 912 Òrgans de govern 156.213,81 

2 924 22709 Altres treballs 5.000,00 

 Total 924 Participació ciutadana 5.000,00 

 Total orgànica 2 (Alcaldia) 609.217,81 

3 134 22709 Altres treballs 1.000,00 

 Total 134 Mobilitat urbana 1.000,00 

3 151 22706 Estudis i treballs tècnics 20.000,00 

3 151 22709 Treballs estudiants en pràctiques 2.000,00 

 Total 151 Urbanisme: planejament, gestió, 
execució i disciplina urbanística 22.000,00 

3 1532 20301 Lloguer maquinària treballs via pública 2.000,00 

3 1532 21005 Manteniment via pública 10.000,00 

3 1532 22709 Altres treballs via pública 14.500,00 

 Total 1532 Pavimentació de vies públiques 26.500,00 

3 160 21003 Manteniment Edar Via Herculea / Brises 
Mar 65.000,00 

 Total 160 Clavegueram 65.000,00 

3 1621 20300 Lloguer contenidors i autocompactador 1,00 

3 1621 21300 Manteniment maquinària 1.000,00 

3 1621 22602 Campanyes de reciclatge 1.000,00 

3 1621 22709 Conveni ambiental. Recollida 
escombraries 870.000,00 

3 1621 22710 Incineració de residus 1.000,00 

3 1621 46503 Consell Comarcal Tarragonès                            
Eliminació i tractament residus 262.000,00 

3 1621 46504 Consell Comarcal Tarragonès                             
Gestió, seguiment i control contracte 39.000,00 

 Total 1621 Recollida de residus 1.174.001,00 

3 163 21300 Manteniment maquinària 25.000,00 

3 163 22103 Combustibles i carburants màquines 
neteja viària 10.000,00 

3 163 22709 Altres treballs 1,00 

 Total 163 Neteja viària 35.001,00 

3 164 20301 Lloguer de maquinària 500,00 
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3 164 21200 Manteniment edificis i altres 
instal·lacions 1.000,00 

3 164 22709 Altres treballs 2.000,00 

 Total 164 Cementiri i serveis funeraris 3.500,00 

3 165 20301 Lloguer de maquinària 1.000,00 

3 165 21001 Manteniment enllumenat públic 25.000,00 

3 165 22100 Energia elèctrica 235.000,00 

3 165 22706 Estudis i treballs tècnics 1,00 

 Total 165 Enllumenat públic 261.001,00 

3 170 21200 Adequació Hort del Senyor 1,00 

3 170 22709 Horts i tallers escolars 8.000,00 

3 170 22711 Balissament platja 9.000,00 

3 170 22712 Treballs control plagues i legionel·la 15.000,00 

3 170 22713 Treballs reposició i condicionament 
platges 5.000,00 

3 170 22714 Altres treballs 1.950,00 

3 170 22715 Treballs conservació natura 0,5% IBI 
urbana 20.000,00 

3 170 22717 Treballs prevenció incendis 1.000,00 

3 170 48900 Quota AMEP (Associació Municipis per a 
l'energia pública) 250,00 

3 170 48901 Associació mediambiental La Sínia 1.000,00 

3 170 48902 Quota XCN 500,00 

 Total 170 Administració general del medi 
ambient 61.701,00 

3 171 20301 Lloguer de maquinària 1.000,00 

3 171 21004 Manteniment zones verdes 20.000,00 

3 171 22709 Manteniment parcs infantils 15.000,00 

3 171 22710 Treballs de poda 60.000,00 

3 171 22711 Altres treballs protecció animal 6.000,00 

 Total 171 Parcs i jardins 102.000,00 

3 232 22699 Altres despeses diverses 1.500,00 

3 232 22709 Tallers escoles 8.500,00 

3 232 22710 Punts lila 3.000,00 

3 232 22711 Implantació Pla Igualtat Ajuntament 3.000,00 
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3 232 48900 Quota observatori dels mitjans de 
comunicació 500,00 

 Total 232 Polítiques de gènere 16.500,00 

3 920 20301 Lloguer contenidors treballs brigada 11.000,00 

3 920 20302 Lloguer elevador brigada 18.000,00 

3 920 204 Lloguer vehicles brigada 500,00 

3 920 21200 Manteniment edifici Ajuntament 10.000,00 

3 920 21201 Manteniment altres edificis i 
instal·lacions 40.000,00 

3 920 21302 Manteniment extintors 4.000,00 

3 920 21303 Manteniment ascensors 7.000,00 

3 920 21304 Manteniment maquinària brigada 12.000,00 

3 920 21305 Altres manteniments 9.000,00 

3 920 214 Manteniment vehicles brigada 15.000,00 

3 920 22100 Energia elèctrica 16.000,00 

3 920 22101 Subministrament aigua 10.000,00 

3 920 22103 Combustibles i carburants brigada 
municipal 18.000,00 

3 920 22104 Vestuari brigada municipal 5.000,00 

3 920 22110 Productes de neteja 22.000,00 

3 920 22610 Materials treballs brigada municipal 25.000,00 

3 920 22700 Contracte neteja dependències 
municipals 118.000,00 

3 920 22701 Assessorament jurídic urbanisme 29.150,00 

3 920 61901 Plaça dels Vents 375.000,00 

3 920 61902 Plaça Marti Royo 175.000,00 

3 920 61903 Ampliació Arxiu/Biblioteca (sala infantil) 100.000,00 

3 920 61904 Asfaltat carrers 50.000,00 

3 920 61905 Pla de Voreres 2022 50.000,00 

3 920 61906 Remodelació de parcs 25.000,00 

3 920 61907 Enllumenat Brises del Mar 440.000,00 

3 920 61908 Il·luminació castell 25.000,00 

3 920 61909 Sala servidors Ajuntament-Cablejat 30.000,00 

3 920 61910 Reparació coberta Llar d'infants Hort de 
Pau 15.000,00 
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3 920 61911 Era Pedrera 20.000,00 

3 920 61912 Lavabo radio-correus 7.500,00 

3 920 61913 Remodelació energètica Portalada 150.000,00 

3 920 61914 Plaça 1 d'octubre - Coberta 40.000,00 

3 920 61915 Remodelació C. de Dalt 700.000,00 

3 920 62300 Equipament escènic Violeta 90.000,00 

3 920 62302 Maquinària brigada municipal 3.000,00 

 Total 920 Administració general  2.665.150,00 

3 942 46505 Consell Comarcal. Conveni recollida 
animals 3.000,00 

 Total 942 Transferències a Entitats Locals 
Territorials 3.000,00 

 Total orgànica 3 (Alba Muntadas) 4.436.354,00 

4 11 310 Interessos préstecs 4.157,00 

4 11 913 Amortitzacions préstecs LLT fora SP 98.900,00 

 Total 011 Deute públic 103.057,00 

4 430 22601 Atenció protocolària 500,00 

4 430 22602 Publicitat i propaganda 1.500,00 

4 430 22606 Reunions i conferències 500,00 

4 430 22610 Jornades tapes 4.000,00 

4 430 22611 Jornades gastronòmiques 4.000,00 

4 430 22612 Pleamar Vintage Market 6.000,00 

4 430 22699 Altres despeses diverses 500,00 

4 430 22709 Altres treballs 1.000,00 

4 430 48900 Subvenció ATECA 3.000,00 

 Total 430 Administració general de comerç, 
turisme i PIME'S 21.000,00 

4 433 22601 Atenció protocolària 500,00 

4 433 22602 Reunions i conferències 500,00 

4 433 22709 Treballs assessorament 5.000,00 

4 433 48900 Subvencions a comerços, empreses i 
autònoms 3.000,00 

 Total 433 Desenvolupament empresarial 9.000,00 
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4 491 21200 Edificis i altres construccions 1.000,00 

4 491 21300 Manteniment maquinària 1.000,00 

4 491 216 Manteniment equip informàtic 1.000,00 

4 491 22100 Energia elèctrica 7.000,00 

4 491 22200 Comunicacions telefòniques 2.500,00 

4 491 22203 Comunicacions informàtiques 3.000,00 

4 491 22601 Atenció protocolària 1.000,00 

4 491 22602 Publicitat i propaganda 5.000,00 

4 491 22611 Altres despeses diverses 3.000,00 

4 491 22709 Confecció revista municipal 29.000,00 

4 491 22710 Redactor/a emissora 7.000,00 

4 491 22711 Comercial emissora 7.000,00 

4 491 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 

4 491 62600 Equipament informàtic 1.000,00 

 Total 491 Societat de la informació 69.500,00 

4 920 11000 Personal eventual 1,00 

4 920 12000 Personal funcionari. Bàsiques subgrup 
A1 74.484,41 

4 920 12001 Personal funcionari. Bàsiques subgrup 
A2 43.907,64 

4 920 12003 Personal funcionari. Bàsiques subgrup 
C1 35.596,80 

4 920 12004 Personal funcionari. Bàsiques subgrup 
C2 278.833,00 

4 920 12005 Personal funcionari. Bàsiques AP E 86.818,20 

4 920 12006 Personal funcionari. Triennis 51.923,22 

4 920 12100 Personal funcionari. Complement de 
Destí   267.417,41 

4 920 12101 Personal funcionari. Complement 
Específic 516.963,24 

4 920 12103 Personal funcionari. Altres complements 4.959,96 

4 920 12200 Personal funcionari. Retribució en 
espècie 2.000,00 

4 920 13000 Personal laboral Fix 1.392.939,32 

4 920 13001 Personal laboral. Hores extres 15.000,00 

4 920 13100 Personal laboral temporal 48.917,98 

4 920 14300 Altre personal. Conveni SOC 4.500,00 
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4 920 15000 Productivitat 260.370,76 

4 920 15100 Gratificacions extraordinàries 44.792,46 

4 920 16000 Quotes socials. Seguretat Social 
empresa 1.041.915,16 

4 920 16004 Quotes socials. Primes assistència 
mèdica 5.000,00 

4 920 16008 Quotes socials. Assist. medico-
farmacèutica 1.000,00 

4 920 16200 Formació i perfeccionament del personal 5.000,00 

4 920 16204 Fons social del personal 35.000,00 

4 920 16205 Primes d'assegurances del personal 5.000,00 

4 920 20200 Lloguers: pàrquing / Arquebisbat / 
magatzem brigada 22.500,00 

4 920 20300 Lloguer equipament video-actes 15.000,00 

4 920 21300 Manteniment impressores 8.000,00 

4 920 21301 Manteniment alarmes dependències 7.000,00 

4 920 216 Manteniment equip informàtic 30.000,00 

4 920 22000 Material d'oficina 6.000,00 

4 920 22001 Premsa, revistes i altres publicacions 8.000,00 

4 920 22002 Material informàtic no inventariable 1.000,00 

4 920 22106 Productes farmacèutics i material 
sanitari 200,00 

4 920 22200 Comunicacions telefòniques 13.000,00 

4 920 22201 Comunicacions postals 8.000,00 

4 920 22203 Comunicacions informàtiques 7.000,00 

4 920 22204 Comunicacions fax 500,00 

4 920 223 Transports 100,00 

4 920 224 Primes d'assegurances 64.000,00 

4 920 225 Tributs 20.000,00 

4 920 22601 Lots de Nadal personal municipal 12.000,00 

4 920 22603 Publicacions en diaris oficials 10.000,00 

4 920 22604 Serveis jurídics i contenciosos 30.000,00 

4 920 22608 Altres despeses diverses 6.000,00 

4 920 22701 Altres treballs. Seguretat 1.000,00 

4 920 22702 Valoracions i peritatges 1.000,00 
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4 920 22706 Estudis i treballs tècnics 62.000,00 

4 920 22709 Treballs manteniment informàtic 15.000,00 

4 920 22710 Treballs prevenció salut 10.000,00 

4 920 22711 Treballs repartiment cartelleria 5.000,00 

4 920 22712 Altres treballs 1.000,00 

4 920 22713 Elaboració Relació llocs de treball 13.600,00 

4 920 22714 Adequació normativa de protecció de 
dades 8.785,00 

4 920 22715 Assessorament fiscal i RR HH 3.000,00 

4 920 23020 Dietes del personal municipal 100,00 

4 920 23120 Locomoció personal municipal 500,00 

4 920 233 Altres indemnitzacions 4.000,00 

4 920 46701 Consorci per a la gestió de la TDT 37.500,00 

4 920 48900 FMC / AMC / LOCALRET / AMI 3.500,00 

4 920 48901 Parròquia S. Martí. Conven ermita S. 
Antoni 2.200,00 

4 920 62301 Maquinària i instal·lacions 500,00 

4 920 62500 Mobiliari ajuntament 1.000,00 

4 920 62600 Equipament informàtic 4.000,00 

 Total 920 Administració general 4.664.325,56 

4 932 22709 Treballs inspecció tributària 1,00 

 Total 932 Gestió del sistema tributari 1,00 

4 934 22699 Comissions bancàries 5.000,00 

4 934 22708 Serveis de recaptació. BASE 245.559,35 

4 934 311 Despeses formalització operacions 
préstec 1.000,00 

4 934 319 Interessos pòlissa tresoreria 1.000,00 

4 934 352 Interessos de demora 2.000,00 

 Total 934 Gestió del deute i de la tresoreria 254.559,35 

 Total orgànica 4 (Dani Franquès) 5.121.442,91 

6 312 22100 Energia elèctrica centre de salut 5.000,00 

6 312 22613 Despeses diverses 1.000,00 
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6 312 22709 Altres treballs 1.000,00 

6 312 22799 Grup de lactància 500,00 

6 312 62301 Maquinària i instal·lacions 3.500,00 

6 312 62500 Mobiliari Centre de Salut 500,00 

 Total 312 Hospitals, centres assistencials i 
centres de salut 11.500,00 

6 320 21200 Edificis i altres construccions 13.000,00 

6 320 21300 Manteniment maquinària 5.000,00 

6 320 22100 Energia elèctrica 54.000,00 

6 320 22102 Gas 15.000,00 

6 320 22103 Gas-oil calefacció CEIP Portalada 4.000,00 

6 320 22200 Comunicacions telefòniques 8.000,00 

6 320 22203 Comunicacions informàtiques 4.000,00 

6 320 22618 Despeses diverses altres 5.000,00 

6 320 48901 A. M. P. E. S. 9.000,00 

6 320 48904 Orquestra Escola de Música 2.000,00 

6 320 48905 Institut d'Altafulla 2.000,00 

6 320 48906 CEIP La Portalada 2.000,00 

6 320 48907 CEIP El Roquissar 2.000,00 

6 320 62301 Maquinària i instal·lacions 1.750,00 

6 320 62500 Mobiliari 500,00 

 Total 320 Administració general d'educació 127.250,00 

6 323 22104 Vestuari personal jardí d'infància 500,00 

6 323 22614 Despeses diverses jardí infància FB 1.250,00 

6 323 22615 Despeses diverses jardí infància HP 1.750,00 

6 323 22710 Càtering Jardí d'infància 60.000,00 

6 323 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 

6 323 62500 Mobiliari 500,00 

6 323 62600 Equipament informàtic 500,00 

 Total 323 Centres docents d'ensenyament 
preescolar i primària 65.500,00 

6 326 22615 Despeses diverses. Mòdul PQPI 13.000,00 
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6 326 22616 Despeses diverses escola música 1.500,00 

6 326 22711 Altres treballs ensenyament 10.000,00 

6 326 22712 Professors substituts Escola de Música 2.000,00 

6 326 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 

6 326 62500 Mobiliari 500,00 

6 326 62600 Equipament informàtic 500,00 

 Total 326 Serveis complementaris d'educació 28.500,00 

6 3321 21200 Manteniment edificis i altres 
instal·lacions 2.000,00 

6 3321 21300 Manteniment impressores 500,00 

6 3321 22001 Premsa i publicacions. Acord Generalitat 2.000,00 

6 3321 22100 Energia elèctrica 3.000,00 

6 3321 22200 Comunicacions telefòniques 1.000,00 

6 3321 22203 Comunicacions informàtiques 2.000,00 

6 3321 22610 Activitats foment de la lectura 500,00 

6 3321 22698 Altres despeses diverses arxiu 2.000,00 

6 3321 22699 Altres despeses diverses biblioteca 9.000,00 

6 3321 62500 Mobiliari 500,00 

6 3321 62600 Equipament informàtic 500,00 

 Total 3321 Biblioteques públiques 23.000,00 

6 334 20301 Lloguer de maquinària 12.000,00 

6 334 22602 Publicitat i propaganda 1.000,00 

6 334 22609 Activitats culturals 4.000,00 

6 334 22610 Festival Altacústic 22.000,00 

6 334 22611 Festival Internacional de Música 30.000,00 

6 334 22612 Aplec sardanista 2.900,00 

6 334 22613 Nit de Piano i Poemes 1.500,00 

6 334 22614 Altres despeses diverses 1.000,00 

6 334 22615 Activitats Grup de Diables 9.200,00 

6 334 22615 Activitats Grup de Bastoners 2.000,00 

6 334 22701 Altres treballs. Seguretat                                            2.000,00 
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6 334 22709 Altres treballs                                 1.000,00 

6 334 22710 Inventari patrimoni local 10.000,00 

6 334 48901 Ateneu de dones 2.000,00 

6 334 48902 Castellers d'Altafulla 15.000,00 

6 334 48903 Orfeó Nous Rebrots 1.350,00 

6 334 48905 Centre d'Estudis d'Altafulla 1.750,00 

6 334 48907 Gegants d'Altafulla 1.000,00 

6 334 48908 Link enllaç social i cultural 1.250,00 

6 334 48909 Col·lectiu per a la promoció Oil Jazz 2.000,00 

6 334 48910 Bastoners Altafulla Balla 1.500,00 

6 334 48911 Pessebristes d'Altafulla 1.250,00 

6 334 48912 Cercle artístic 1.000,00 

6 334 48913 Teatreteràpia 1.000,00 

6 334 61900 Adquisició obres artistes 500,00 

6 334 62500 Mobiliari 500,00 

 Total 334 Promoció cultural 128.700,00 

 Total orgànica 6 (Gemma Maymó) 384.450,00 

7 1521 22709 Altres treballs 14.000,00 

 Total 1521 Promoció i gestió d'habitatge de 
protecció pública 14.000,00 

7 338 20301 Lloguer de maquinària 3.000,00 

7 338 22602 Publicitat i propaganda 2.000,00 

7 338 22609 Festes populars 89.500,00 

7 338 22701 Altres treballs. Seguretat 2.000,00 

7 338 22709 Altres treballs                              1.000,00 

7 338 62301 Maquinària i instal·lacions 500,00 

7 338 62500 Mobiliari 500,00 

 Total 338 Festes populars i celebracions 98.500,00 

7 341 22601 Atenció protocolària 500,00 

7 341 22602 Publicitat i propaganda 1.000,00 
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7 341 22609 Activitats esportives 23.000,00 

7 341 22701 Altres treballs. Seguretat 1.500,00 

7 341 22709 Altres treballs 7.000,00 

7 341 48900 Subvencions Entitats esportives 18.000,00 

7 341 48901 AMPA Portalada. Subvenció vela 6.000,00 

7 341 48902 AMPA Roquissar. Subvenció vela 3.000,00 

7 341 48903 Subvenció esportistes individuals 3.500,00 

 Total 341 Promoció i foment de l'esport 63.500,00 

7 342 20301 Lloguer de maquinària 1.500,00 

7 342 21200 Edificis i altres construccions 19.000,00 

7 342 21300 Manteniment maquinària 7.000,00 

7 342 22100 Energia elèctrica 22.000,00 

7 342 22102 Gas 4.000,00 

7 342 22200 Comunicacions telefòniques 1.000,00 

7 342 22203 Comunicacions informàtiques 2.000,00 

7 342 62301 Maquinària i instal·lacions 4.000,00 

 Total 342 Instal·lacions esportives 60.500,00 

 Total orgànica 7 (Alex Cañas) 236.500,00 

 Total general final 10.787.964,72 

CAPITOL INGRESSOS DESPESES Classificació 
orgànica Import

1 4.771.000,00 4.327.220,02 2 Jordi Molinera 609.217,81 

2 120.000,00 3.496.387,70 3 Alba Muntadas 4.436.354,00 

3 1.629.963,00 8.157,00 4 Dani Franquès 5.121.442,91 

4 1.932.117,00 527.050,00 6 Gemma Maymó 384.450,00 

5 42.384,72 0,00 7 Alex Cañas 236.500,00 

Estalvi brut operacions 
corrents 8.495.464,72 8.358.814,72 10.787.964,72 

6 0,00 2.330.250,00 

7 730.000,00 0,00 
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Operacions capital no 
financeres 730.000,00 2.330.250,00 

Operacions NO 
financeres     9.225.464,72 10.689.064,72 

8 0,00 0,00 

9 1.562.500,00 98.900,00 

Operacions  capital 
financeres 1.562.500,00 98.900,00 

TOTAL PRESSUPOST 10.787.964,72 10.787.964,72 

Grup programa Import

Deute públic 011 103.057,00 

Seguretat i ordre públic 132 90.400,00 

Mobilitat urbana 134 1.000,00 

Protecció civil 135 3.700,00 

Urbanisme: planejament, 
gestió, execució i 
disciplina urbanística

151 22.000,00 

Promoció i gestió 
d'habitatges de gestió 
pública

1521 14.000,00 

Pavimentació de vies 
públiques 1532 26.500,00 

Clavegueram 160 65.000,00 

Proveïment domiciliari 
d'aigua potable 161 0,00 

Recollida de residus 1621 1.174.001,00 

Neteja viària 163 35.001,00 

Cementiri i serveis 
funeraris 164 3.500,00 

Enllumenat públic 165 261.001,00 

Administració General del 
Medi Ambient 170 61.701,00 

Parcs i jardins 171 102.000,00 

Assistència social primària 231 241.100,00 

Polítiques de gènere 232 16.500,00 

Foment de l'ocupació 241 1.000,00 

Hospitals, serveis 
assistencials i centres de 
salut

312 11.500,00 

Administració general 
d'educació 320 127.250,00 

Funcionament centres 
docents ensenyament 
preescolar i primària

323 65.500,00 
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Grup programa Import

Serveis complementaris 
d'educació 326 28.500,00 

Biblioteques públiques 3321 23.000,00 

Promoció cultural 334 128.700,00 

Instal·lacions d'ocupació 
del temps lliure 337 21.000,00 

Festes populars i 
celebracions 338 98.500,00 

Promoció i foment de 
l'esport 341 63.500,00 

Instal·lacions esportives 342 60.500,00 

Administració general de 
comerç 430 21.000,00 

Informació i promoció 
turística 432 90.804,00 

Desenvolupament 
empresarial 433 9.000,00 

Societat de la informació 491 69.500,00 

Òrgans de govern 912 156.213,81 

Administració general 920 7.329.475,56 

Participació ciutadana 924 5.000,00 

Imprevistos, situacions 
transitòries i 
contingències d'execució

929 0,00 

Gestió del sistema 
tributari 932 1,00 

Gestió del deute i la 
tresoreria 934 254.559,35 

Transferències a Entitats 
Locals Territorials 942 3.000,00 

10.787.964,72 

Aplicació Inversió Pressupost 
2022 Préstec TT. Capital Recursos 

corrents

2 132 62301 Maquinària i instal·lacions 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

2 132 62500 Mobiliari 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 132 62600 Equipament informàtic 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 231 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 231 62500 Mobiliari 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 231 62600 Equipament informàtic 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 337 62500 Mobiliari PIJ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 337 62600 Equipament informàtic PIJ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 432 62301 Maquinària i instal·lacions                             1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 
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Aplicació Inversió Pressupost 
2022 Préstec TT. Capital Recursos 

corrents

3 920 61901 Plaça dels Vents 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 

3 920 61902 Plaça Marti Royo 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 

3 920 61903 Ampliació Arxiu/Biblioteca 
(sala infantil) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

3 920 61904 Asfaltat carrers 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

3 920 61905 Pla de Voreres 2022 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

3 920 61906 Remodelació de parcs 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 

3 920 61907 Enllumenat Brises del Mar 440.000,00 360.000,00 80.000,00 0,00 

3 920 61908 Il·luminació castell 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 

3 920 61909 Sala servidors Ajuntament-
Cablejat 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 

3 920 61910 Reparació coberta Llar 
d'infants Hort de Pau 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

3 920 61911 Era Pedrera 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

3 920 61912 Lavabo radio-correus 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 

3 920 61913 Remodelació energètica 
Portalada 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 

3 920 61914 Plaça 1 d'octubre - Coberta 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 

3 920 61915 Remodelació C. de Dalt 700.000,00 50.000,00 650.000,00 0,00 

3 920 62300 Equipament escènic Violeta 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 

3 920 62302 Maquinària brigada municipal 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

4 491 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

4 491 62600 Equipament informàtic 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

4 920 62301 Maquinària i instal·lacions 500,00 0,00 0,00 500,00 

4 920 62500 Mobiliari ajuntament 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

4 920 62600 Equipament informàtic 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

6 312 62301 Maquinària i instal·lacions 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 

6 312 62500 Mobiliari Centre de Salut 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 320 62301 Maquinària i instal·lacions 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 

6 320 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 323 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

6 323 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 323 62600 Equipament informàtic 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 326 62301 Maquinària i instal·lacions 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

6 326 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 326 62600 Equipament informàtic 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 3321 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 3321 62600 Equipament informàtic 500,00 0,00 0,00 500,00 

6 334 61900 Adquisició obres artistes 500,00 0,00 0,00 500,00 
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6 334 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

7 338 62301 Maquinària i instal·lacions 500,00 0,00 0,00 500,00 

7 338 62500 Mobiliari 500,00 0,00 0,00 500,00 

7 342 62301 Maquinària i instal·lacions 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

2.330.250,00 1.562.500,00 730.000,00 37.750,00

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant 15 dies previ anunci al BOP durant els 
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions que seran resoltes pel Ple.

Tercer.- En el cas de no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició del 
Pressupost General i dels seus annexes, aquest s'entendrà aprovat definitivament d'acord amb el 
que estableix l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, entrant en vigor l’endemà de la publicació en el BOP del 
Pressupost resumit per capítols així com la plantilla del personal.

Altafulla, a la data de la signatura electrònica

L'Alcalde President,
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MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA EXPLICATIVA DEL CONTINGUT DEL PRESSUPOST 
CORPORATIU D’ALTAFULLA PER A L’EXERCICI 2022 

 
 

Es redacta aquesta memòria corresponent al Pressupost General per a l’any 2022, formulada 

per aquesta Alcaldia Presidència, en compliment del que disposa l'article 168 del RDL 2/2004, de 5 

de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 

 

1. INTRODUCCIÓ. 

Efectivament, el pressupost és l’eina de treball a disposició dels membres de la Corporació amb 
més importància. És en el pressupost on es concreten els objectius i les directrius que es marca 

l’equip de govern, els mitjans i recursos que s’assignen a cada servei. És el document que dóna 

resposta a tots els interrogants que es formulen els ciutadans: què, quan i com és farà. En 

definitiva, mitjançant el pressupost s’ordenen les necessitats públiques en virtut de l’adopció 

d’unes decisions sobre recursos que són escassos. 
 

Per tant, en termes generals, el Pressupost de l’exercici 2022 recull la previsió de les despeses 

i ingressos que podem resumir de la següent forma: 

 

- S’ha fet una previsió d’ingressos corrents molt real i prudent en funció de l’efectiva recaptació 

dels tributs locals. 

 

- S’ha fet un estudi exhaustiu de la despesa corrent així com la d’inversió calculant la despesa 
executada i la previsió de despesa a 31 de desembre. 

 

 

2. CONTINGUT. 

2.1.D’acord amb la normativa legal vigent, el Pressupost de l’Ajuntament d’Altafulla, que inclou: 

 

• L’Estat de despeses, on s’especifiquen els crèdits necessaris per atendre el compliment de 

les obligacions, i que ascendeix a 10.787.964,72€ i sent les despeses ordinàries de 

8.358.814,72€, a les que cal afegir les inversions per import de 2.330.250,00 i l’amortització 
de préstecs per import de 98.900,00€. 

 

• L’Estat d’ingressos, ascendint 10.787.964,72€, i sent els recursos ordinaris 8.495.464,72€.  

 

Així doncs, el pressupost es presenta equilibrat en els seus Estats de despeses i ingressos. 

 

2.2 També s’integren les bases d’execució del pressupost, que contenen l’adaptació de les 

disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies d’Altafulla, 
així com aquelles altres necessàries per a la seva encertada gestió, establint quantes 

prevencions es considerin oportunes o convenients per a la millor realització de les despeses 

i recaptació dels recursos. 

 

2.3 La documentació complementària, que d’acord la previsió del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, inclou: 

 

▪ La memòria d’alcaldia. 

Jordi
Molinera
Poblet - DNI
47761072P
(SIG)



 
 

 

▪ La liquidació del Pressupost de l’exercici anterior i un avenç del corrent. 

▪ La plantilla del personal, que compren la plantilla pròpiament dita i la valoració de 

llocs de treball als que estan adscrits els diferents treballadors municipals. 

▪ L’informe econòmic financer on s’exposen: 
▬ Les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit 

previstes. 

▬ La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i 

les despeses de funcionament dels serveis. 
▬ L’efectiu anivellament dels pressupostos. 

 

▪ El pressupost de l’empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla. 

 

2.4 Els Annexos, que s’uneixen al Pressupost, són els següents: 

 

▪ L’Annex de les inversions a realitzar durant l’exercici 

▪ L’estat de previsió de moviments i situació del deute. 

▪ Annex de beneficis fiscals en tributs locals. 
▪ Annex de convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en matèria de despesa 

social. 

▪ Bases d’execució del pressupost. 

 

El Pressupost de l’Ajuntament d’Altafulla, a nivell de capítols és el següent: 

CAPITOL INGRESSOS DESPESES 

1 4.771.000,00  4.327.220,02  

2 120.000,00  3.496.387,70  

3 1.629.963,00  8.157,00  

4 1.932.117,00  527.050,00  

5 42.384,72  0,00  

Estalvi brut operacions 

corrents 
8.495.464,72  8.358.814,72  

6 0,00  2.330.250,00  

7 730.000,00  0,00  

Operacions capital no 

financeres 
730.000,00  2.330.250,00  

Operacions NO 

financeres      
9.225.464,72  10.689.064,72  

8 0,00  0,00  

9 1.562.500,00  98.900,00  

Operacions  capital 

financeres 
1.562.500,00  98.900,00  

   

TOTAL PRESSUPOST 10.787.964,72  10.787.964,72  

 

 



 
 

 

3. MODIFICACIONS PRINCIPALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021 RESPECTE EL 

DE L’EXERCICI ANTERIOR. 

 

 
La nova configuració financera d’Altafulla pel pressupost 2021 s’emmarca en un pressupost de 

contenció atesa l’actual conjuntura econòmica. 

 

L'Estat de Despeses del Pressupost General ascendeix a 10.787.964,72€ i l'Estat d'Ingressos a 
10.787.964,72€, restant, per tant, equilibrat el Pressupost d’ingressos amb el de despeses. 

 

El volum dels ingressos previstos es considera suficient per a cobrir els serveis indispensables 

permetent, en un principi, cobrir les despeses pressupostades. 
 

En la confecció del Pressupost s'ha tingut en compte tots els antecedents indispensables, tant pel 

que fa a les despeses que obligadament venen a càrrec de la Corporació com per les que aconsellen 

les necessitats i millores de la Vila.  

 
 

 

ESTAT DE DESPESES 

-------------------------------- 
 

CAPITOL I.- DESPESES DE PERSONAL 

L’import total previst per a l’any 2022 al capítol 1 de l’estat de despeses “Despeses de personal” 

és de 4.123.197,79€. Hi ha un increment de 204.022,23€, respecte al pressupost de l’exercici 
anterior. 

 

Amb aquestes modificacions s’ha confeccionat la plantilla corresponent a l’any 2022, i el capítol 

I de l’exercici. 
 

 

 

CAPITOL II.- DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS 

En aquest capítol es consigna la quantitat de 3.496.387,70€, la qual cosa representa un increment 
de 61.545,98€ respecte al pressupost del 2021. 

 

Tots aquells contractes i serveis de prestació obligatòria han estat dotats d’acord amb les 

condicions contractuals en vigor per a garantir el funcionament normal del servei, com els 
contractes de la brossa, neteja viària, subministres (llum, telèfon, combustibles etc.), 

enllumenat públic etc.. 

 

 
CAPITOL III.- DESPESES FINANCERES 

Es consigna en aquest capítol una quantitat de 8.157,00€.  

  

 2021 2022 

Interessos préstecs 2.236,19 4.157,00 

Despeses financeres formalització DE 

PRÉSTECS 

1.000,00 1.000,00 

DESPESES FINANCERES                                            

Interessos pòlissa tresoreria 

2.000,00 1.000,00 

Interessos de demora 3.000,00 2.000,00 

 

8.236,19 8.157,00 

 



 
 

 

 

CAPITOL IV.- TRANSFERENCIES CORRENTS 

En aquest capítol es consigna la quantitat de 527.050,00€, la qual cosa representa un increment 

de 191.500,00€ respecte al pressupostat a l’exercici anterior. 
 

 

 

CAPITOL VI.- INVERSIONS REALS 
En aquest capítol es consigna la quantitat establerta per a fer front a les inversions reals previstes 

per a l’any 2022. 

 

El capítol 6 del pressupost ascendeix a 2.330.250,00€, els quals es finançaran de la següent forma: 
  

Ingressos corrents 2.330.250,00 

Operació de préstec a llarg termini 1.562.500,00 

Subvencions de capital 730.000.00 

 

 

 

CAPITOL VII.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL 

No s’ha previst cap aplicació pressupostària de despeses en aquest capítol. 
 

 

CAPITOL IX.- PASSIUS FINANCERS 

Al capítol 9 del pressupost de despeses figura la quantitat de 98.900,00€ per fer front a 
l’amortització dels préstecs vigents. 

 

 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS 

-------------------------------- 

 

CAPITOL I.- IMPOSTOS DIRECTES 
Experimenta un increment de 53..262,40€  respecte de la previsió de l’exercici anterior situant-se 

en 4.771.000,00€, amb la desaparició dels ingressos d’Ibi per característiques especials per import 

de 69.000,00€ i la rebaixa de la partida de plusvàlues per import de 100.000,00€. 

 
Aquestes dues rebaixes es compensen amb l’increment de la partida d’IBI, la qual es torna a 

pressupostar en base a la previsió de drets reconeguts i no en base a la recaptació efectiva. 

 

 
CAPITOL II.- IMPOSTOS INDIRECTES 

A l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres s'ha previst un import de 120.000,00€, la qual 

cosa suposa un incrementy respecte de la previsió de l’exercici anterior de 60.000€. La previsió 

s’ha fet tenint en compte els imports ja cobrats de l’any 2021. 
 

 

CAPITOL III.- TAXES I ALTRES INGRESSOS 

En aquest capítol s'han consignat 1.629.963,00€, amb una increment de 119.650,00€ respecte les 

previsions de l'any anterior. La previsió s’ha fet tenint en compte els imports ja cobrats  en el de 
l’any 2021. 

 

Cal destacar la recuperació de les partides d’ingressos de la llar d’infants i de l’Escola de Música, 

així com  l’actualització dels imports de les partides destinades a multes i sancions. Totes aquestes 
variacions són en funció de la previsió real de liquidació 2021 

 



 
 

 

 

CAPITOL IV.- TRANSFERENCIES CORRENTS 

La consignació del Capítol IV de 1.932.117,00€ representa un increment de les previsions per a 

l’exercici 2022 de 249.726,62€ respecte a l’exercici anterior. D’aquest increment, pràcticament 
200.000€ corresponen a la previsió d’entregues a compte de la PMTE. La resta corresponen a 

subvencions que es decideix pressupostar inicialment i no un cop reconegudes, ja que són de 

caràcter ordinari i recurrent. 

 
 

CAPITOL V.- INGRESSOS PATRIMONIALS 

Els ingressos patrimonials s'han consignat en la quantitat de 42.384,72€, com a conseqüència de 

la previsió de rendiment del patrimoni de la corporació. És el mateix import que el 2021 
 

 

CAPITOL VI.- ALIENACIÓ INVERSIÓNS REALS 

No s’ha previst cap concepte d’ingressos en aquest capítol. 

 
 

CAPITOL VII.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL 

S’han previst les subvencions del PUOSC per import de 80.000€ per a les obres de millora de 

l’enllumenat de Brises del Mar així com les del PAM per import de 650.000€, destinades 
íntegrament a les obres de remodelació del C. De Dalt 

 

 

CAPITOL VIII.- ACTIUS FINANCERS 
No s’ha previst cap concepte d’ingressos en aquest capítol. 

 

 

CAPITOL IX.- PASSIUS FINACERS 
S’ha previst la sol·licitud d’un préstec per import de 1.562.500,00€ per finançar les següents 

inversions: 

 

Plaça dels Vents 375.000,00  

Plaça Marti Royo 175.000,00  

Ampliació Arxiu/Biblioteca 

(sala infantil) 
100.000,00  

Asfaltat carrers 50.000,00  

Pla de Voreres 2022 50.000,00  

Remodelació de parcs 25.000,00  

Enllumenat Brises del Mar 360.000,00  

Il·luminació castell 25.000,00  

Sala servidors Ajuntament-

Cablejat 
30.000,00  

Reparació coberta Llar 

d'infants Hort de Pau 
15.000,00  

Era Pedrera 20.000,00  

Lavabo radio-correus 7.500,00  

Remodelació energètica 

Portalada 
150.000,00  

Plaça 1 d'octubre - Coberta 40.000,00  

Remodelació C. de Dalt 50.000,00  

Equipament escènic Violeta 90.000,00  



 
 

 

 

Tot això s'exposa a la Corporació Municipal en Ple per a que acordi la seva aprovació, si s'escau, 

una vegada discutit el projecte de Pressupost presentat. 

 
 

Altafulla, a la data de la signatura electrònica 

 

 
L'alcalde  

 

 



 
 

 

Moció de suport al 8M  

 

El 8 de març, les dones de tot el món estem convocades a sortir al carrer per celebrar 

els drets conquerits i per continuar avançant. Queda molt per fer i nosaltres 

continuem lluitant. Aquesta data és nostra, és internacional i és reivindicativa. Les 

nostres identitats són múltiples. Som diverses, som les que no hi són, som les 

assassinades, som les preses, som les que es van quedar al mar, som les que es van 

quedar a les fronteres. Som TOTES.  

Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que representa el moviment 

feminista, i que des de fa anys omple les places i els carrers, les institucions han 

d'estar a l'altura. L'actual crisi social i sanitària està agreujant les desigualtats socials, 

laborals i de drets de moltes dones.  

La pandèmia ha intensificat una situació crítica i estructural de desigualtats i 

precarietats, expressades en el conjunt de les vides de les dones i que afecta de manera 

desigual diferents col·lectius com les dones migrants i racialitzades, les dones joves i 

grans, les persones de gènere dissident, les dones amb diversitat funcional, etc.  

Allò que el moviment feminista venia assenyalant, s'ha fet evident, una certesa que ha 

estat el nucli d'importants reivindicacions en els últims anys: les cures sostenen la 

vida i són les dones les que tenen cura. Aquesta crisi hi ha tensat el sistema de cures 

que les dones al nostre país sostenen, evidenciant més que mai la necessitat d'una 

profunda transformació del nostre model productiu.  

A més, els drets i les llibertats conquerides en pro de la igualtat de gènere es troben en 

risc, amenaçades per la lògica de mercat, considerada com un el gran pilar de 

l'estructura dominant de la societat. És temps d'adoptar polítiques públiques que 

impedeixin la contínua precarització de la vida de les dones i la feminització de la 

pobresa amb l'objectiu d'assolir la igualtat entre homes i dones.  

Per tot això, és necessària l'actuació de les administracions públiques. En un context 

marcat per la pandèmia, és més important que mai que els ens locals assumim 

l'obligació de garantir el dret de les dones a desenvolupar un projecte de vida autònom 

i independent, lliure d'obstacles i de violències masclistes, establint mecanismes per a 

això i destinant mitjans, recursos i ajuts públics.  

Els ajuntaments tenim competències en algunes de les reivindicacions del moviment 

feminista. De fet, l'actual marc polític i normatiu avala, promou i orienta aquestes 

competències del món local a través de les polítiques d'igualtat de gènere. Les 

administracions locals tenim un rol central en la promoció i implementació d'aquestes 

polítiques.  

El paper del món local és primordial per a promoure societats més igualitàries, 

respectuoses i justes i, per la seva proximitat amb la ciutadania, els ens locals ens 



situem en un lloc privilegiat en la promoció de la igualtat de gènere.  

S'han d'incorporar canvis, sense dilacions, sense excuses, amb compromís polític i 

pressupostari. Cal destinar energies i recursos per generar, des del món local, 

polítiques transformadores, feministes i interseccionals. 

Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal d’ALTERNATIVA ALTAFULLA- EN 

COMÚ GUANYEM a l'Ajuntament d’Altafulla proposa al Ple els següents 

 

ACORDS:  

 

PRIMER-. Mostrar el ferm compromís amb l’erradicació de les desigualtats entre 

homes i dones incrementat els recursos tècnics i econòmics pel desenvolupament de 

polítiques de gènere, ampliant el pressupost municipal en matèria d’igualtat i 

garantint les condicions perquè les polítiques feministes es prioritzin i es consolidin. 

SEGON-. Desenvolupar i consolidar els serveis municipals d’informació i atenció a les 

dones assegurant que es destinen prou recursos econòmics i personal tècnic 

especialitzat en matèria de gènere per garantir informació, atenció i assessorament 

sobre salut, treball, habitatge i recursos per a les dones, així com suport i 

acompanyament jurídic i psicològic.  

TERCER-. Prioritzar la formalització d’un sistema de treball intern tant a escala 

política com tècnica que impulsi la incorporació de la perspectiva de gènere de forma 

transversal a totes les àrees, departaments i equips de l’Ajuntament.  

QUART-. Avançar en el pressupost municipal, des d’una perspectiva de gènere, com un 

potent instrument per a la realització de polítiques públiques d’equitat.  

CINQUÈ-. Elaborar un Pla de xoc contra la feminització de la pobresa i recursos per la 

inserció laboral de les dones. Un pla d’ocupació que actuï sobre les causes de la 

feminització de la pobresa i garanteixi condicions per revertir la precarietat dels 

sectors més altament feminitzats amb impuls de mesures de conciliació i programes 

d’adaptació al teletreball. El disseny d’aquestes polítiques ha de permetre mesurar i 

monitoritzar la presència de dones migrades i racialitzades, i prendre les mesures 

correctores oportunes per tal de garantir que estiguin representades, amb l’objectiu 

final que el percentatge sigui proporcional a la distribució poblacional del municipi.  

SISÈ-. Incorporar la variable de gènere en les polítiques dels departaments de 

recursos humans i gestió de persones de l’Ajuntament i treballar per la total supressió 

de la bretxa salarial.  

SETÈ-. Incorporar també la visió de gènere en els procediments de contractació 

pública i garantir que aquestes recaiguin en empreses o entitats que acreditin unes 

condicions laborals i salarials dignes. Incorporar la perspectiva de gènere en els 

temaris i plecs i en els plans de formació del personal de l’Ajuntament.  

VUITÈ-. Garantir l’habitatge social immediat per a dones que estant vivint en 

condicions de precarietat habitacional, ampliant les places d’emergència i els recursos 

d'habitatge d’inclusió de les entitats socials, així com ajuts al lloguer.  



NOVÈ-. Traslladar els presents acords a la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, 

l’Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

 

Altafulla, a 28 de febrer de 2022 

 

 

 

Francesc Farré  

Membre del Grup municipal d’AA-ECG 

 

 

 

 

                                                                    



Expedient: 2022/278   
Assumpte: 2022-Pressupost General

INFORME D’INTERVENCIÓ 

ASSUMPTE: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DEL REQUISITS DE LA LLEI 
ORGÀNICA 2/2012 EN L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2022

Berta Ramos Unceta-Barrenechea, Interventora de l’Ajuntament d’Altafulla, emet el present 
informe en relació amb el compliment dels requisits de la Llei Orgànica 2/2012 en l’aprovació 
del pressupost de l’exercici 2022. 

PRIMER: D’acord amb l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera “l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i 
altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent 
amb la normativa europea”.

L’article 6 de la LOEPSF exigeix que “el pressupost i la liquidació, han de contenir informació 
suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança dels 
requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria”. Per tant, aquest informe 
no és únicament informatiu per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del mateix expedient a 
aprovar.

SEGON: Així mateix, l’article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEFP, en la 
redacció donada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, estableix l’obligació per part 
de les Corporacions Locals de subministrar la següent informació abans del 31 de gener de 
cada any:

a) Els pressupostos aprovats i els estats financers inicials de tots els subjectes i entitats 
compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordre, de les inversions previstes realitzar en 
exercici i en els tres següents, amb la seva corresponent proposta de finançament i els estats 
de previsió de moviment i situació del deute.
Si a 31 de gener no s'hagués aprovat el Pressupost, s'ha de remetre el prorrogat amb les 
modificacions derivades de les normes reguladores de la pròrroga, fins a l'entrada en vigor del 
nou pressupost.
b) La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d'acord amb les normes 
del Sistema Europeu de Comptes.
c) L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat i del límit 
del deute.
d) La informació relativa a personal recollida en els apartats 1 i 2 de l'art. 7.
e) Informació sobre els passius contingents, com són les garanties públiques i préstecs 
morosos, que puguin incidir de manera significativa en els pressupostos de les corporacions 
locals.
f) Les corporacions locals incloses en l'àmbit subjectiu dels arts. 111 i 135 del text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, han de remetre Informació detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els 
ingressos de cada entitat local.

Berta Ramos
Unceta-
Barrenechea
- DNI
47755375S
(SIG)



La resta de Corporacions Locals de remetre aquesta informació d'acord amb el que preveuen 
els seus respectius pressupostos, en els termes establerts per l'esmentada Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 

La redacció de l’anterior article 15.3.c) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, exigia el 
subministrament de la següent informació abans del 31 de gener de cada any: 

c) L'informe de la Intervenció d’avaluació del compliment de l'objectiu d’estabilitat, de la regla 
de la despesa i del límit del deute.

Arran, doncs, de la modificació d’aquest article per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, 
desapareix l’obligació d’emetre informe sobre el compliment de la regla de la despesa amb 
motiu de l’aprovació de l pressupost general. 

En aquest sentit es pronuncia la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’Entitats Locals 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 5 de desembre de 2014 qui 
considera que no és obligatòria l’emissió d’informe ni valoració de la regla de la despesa en 
relació amb el pressupost inicial o el seu projecte ni la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 

TERCER.- El Consell de Ministres el dia 6 d’octubre de 2020 va adoptar el següent acord  en 
relació a les regles fiscals:

·“Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que en España estamos sufriendo 
una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria que se ajusta a lo 
dispuesto en el artículo 135.4 de la Constitución y en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

·“Quedan suspendidos el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que 
se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de 
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 para su remisión 
a las Cortes Generales, y se fija el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado 
para 2020, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que 
se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de 
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2021-2023 para 
su remisión a las Cortes Generales, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del 
Estado para 2021.”

Pe tant, els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i la regla de la despesa, 
aprovades pel Govern el dia 11 de febrer de 2020 són inaplicables al aprovar aquest la seva 
suspensió.

No obstant això, encara que sigui inaplicable, a l’expedient d’aprovació del pressupost general 
de la Corporació, s’ha de informar sobre el principi d’estabilitat pressupostària.

PRESSUPOST 2022

El resum del pressupost que es porta a l’aprovació és de

Estat de despeses Pressupost 2022

1 - Despeses de personal 4.327.220,02

2 -
Compra de béns corrents i de 
serveis  3.496.387,70

3 - Despeses financeres 8.157,00
4 - Transferències corrents 527.50,00



Total operacions corrents 8.358.814,72
6 - Inversions reals 2.330.250,00
7 - Transferències de capital 0,00

Total operacions no financeres 10.689.064,72
8 - Variació d'actius financers 0,00
9 - Variació de passius financers 98.900,00

Total operacions financeres 98.900,00
 TOTAL 10.787.964,72
 

  

Estat d'ingressos Pressupost 2022

1 - Impostos directes 4.771.000,00
2 - Impostos indirectes 120.000,00
3 - Taxes i altres ingressos 1.629.963,00
4 - Transferències corrents 1.932.117,00
5 - Ingressos patrimonials 42.384,72

Total operacions 
corrents  8.495.464,72

6 - Alienació d'inversions 0,00
7 - Transferències de capital 730.000,00

Total operacions no financeres 9.225.464,72
8 - Variació d'actius financers 0,00
9 - Variació de passius financers 1.562.500,00

Total operacions financeres 1.562.500,00
 TOTAL 10.787.964,72

1. Objectiu d’estabilitat

L’article 15 de la LOEPSF especifica que “en el primer semestre de cada any, el Govern, 
mitjançant acord del Consell de Ministres, a proposta del Ministre d'Hisenda i Administracions 
Públiques i previ informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes 
i de la Comissió Nacional d'Administració Local, fixarà els objectius d’estabilitat pressupostària, 
en termes de capacitat o necessitat de finançament”.

L’Acord del Govern pel que es fixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de Deute Públic 
per al conjunt d’Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 
2014-2016, fixa un objectiu d’estabilitat pressupostària per a les Entitats Locals per al període 
2014-2016 de zero. 

D’acord amb les xifres del pressupost a aprovar, en termes consolidats de les entitats a 
l’article 2.1 de la LOEPSF, la capacitat o necessitat de finançament calculada amb els criteris 
del SEC95, és:

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
Ingressos dels capítols 1 a 7   9.225.464,72
-Despeses dels capítols 1 a 7   10.689.064,72
Ajustaments SEC 95   45.109,90
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament -1.418.490,10

Detall dels ajustaments: 



Ajust per no recaptació - Cap 1 -389.415,34
Ajust per no recaptació - Cap 2 58.336,06
Ajust per no recaptació - Cap 3 -60.068,75
Ajust PTE 18.317,20
Ajust inexecució (5% despesa corrent) 417.940,73
  Total ajustaments  45.109,90

2. Objectiu de deute

La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el seu 
article 13 indica que:
“1. El volum de deute públic, definit d’acord amb el Protocol sobre  Procediment de dèficit 
excessiu, del conjunt d’Administracions Públiques no podrà superar el 60% del Producte 
Interior Brut nacional expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa 
europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els següents percentatges, expressats en 
termes nominals del Producte Interior Brut nacional: 44% per a l’Administració central, 13% 
per al conjunt de Comunitats Autònomes i 3% per al conjunt de Corporacions locals...
2. L’Administració Pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions 
d’endeutament net.”

I en el punt 2 de l’article 18 de la LOEPSF indica que “cuando el volumen de deuda pública se 
sitúe por encima del 95 % de los límites establecidos en el artículo 13.1 de esta Ley, las únicas 
operaciones de endeudamiento permitidas a la Administración Pública correspondiente serán 
las de tesorería.”

En tant que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible, i atès que no està regulada 
l’aplicació pràctica d’aquesta limitació, i no existeix cap disposició que indiqui el contrari, és 
considera que no es aplicable aquest control a nivell d’entitat, tot i que la normativa requereix 
el seu seguiment.

La situació prevista a 31/12 derivada del pressupost que es porta a aprovació d’ambdues 
magnituds és: 

Deute viu a 31 de desembre 2022 *100 / Ingressos corrents 

Ingressos ordinaris (Cap. I a V ) 8.495.464,72
Deute viu  a 31-12-2022 957.100,00
Ràtio legal d'endeutament  a 31 de desembre de 2022 11,27%

CONCLUSIÓ

Dels càlculs anteriors es desprèn que no s’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. No 
obstant això, per acord del Consell de Ministres de data 6 d’octubre de 2020 s’han suspès els 
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic pel conjunt de les Administracions 
públiques i per tant, no s’ha d’aprovar un pla econòmic financer.

Altafulla, a la data de la signatura electrònica

La Interventora



Expedient: 2022/278   
Assumpte: 2022-Pressupost General

El sotasignat, interventor/a de l’Ajuntament d’Altafulla, comarca del Tarragonès, emet el 
següent:

INFORME D’INTERVENCIÓ ECÒNOMIC FINANCER DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA EXERCICI 2022

Que s’emet en relació al Pressupost General de l’Ajuntament d’Altafulla per a l’exercici 2022, 
en ús de les funcions reservades a la titular de la Intervenció municipal.

Apartats de l’informe:

  1.- Tràmit d’informe preceptiu
  2.- Regulació dels Pressupostos de les entitats locals
  3.- Documentació de l’expedient
  4.- Quantificació del Pressupost
  5.- Equilibri formal i equilibri material
  6.- Estabilitat pressupostària
  7.- Bases d’avaluació dels ingressos
  8.- Bases d’avaluació de les despeses
  9.- Endeutament
10.- Bases d’execució del Pressupost
11.- Procediment
12.- Conclusions

1.- Tràmit d’informe preceptiu

En compliment del que determinen els articles 168.4 del RDL2/2004 de 5 de març, que aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 18.4 del RD 500/90, pel que es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, s’emet el 
preceptiu informe al projecte de Pressupost de l’Ajuntament d’Altafulla, per a l’exercici 2022.

Addicionalment l’article 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre pel que s’aprova el 
Reglament general d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, 
estableix que la Intervenció de l’Ajuntament haurà d’informar, tant en la formació del 
Pressupost, en les seves modificacions com en la seva liquidació, sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la pròpia entitat i dels seus organismes dependents.

2.- Regulació dels Pressupostos de les Entitats locals

Els pressupostos de les Entitats locals han d’ajustar-se al que es preveu en matèria de 
Pressupostos en els següents textos legals i reglamentaris:

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, d’ara en endavant TRLRHL.

 RD 500/90, Reial Decret 500/1990, pel que es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 
39/88 reguladora de les hisendes locals, d’ara en endavant RD 500/90

 Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local.Berta Ramos
Unceta-
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 Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal de 
règim local de Catalunya.

 Reial Decret legislatiu 781/86 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions vigents en matèria de règim local.

 Reial decret 861/86 de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels 
funcionaris de l’administració local.

 Ordre EHA/3565/2008 del ministeri d’economia i hisenda de 3 de desembre de 2008, en la 
que s’estableix l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

 Les disposicions aplicables a les entitats locals derivades de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i del RD 1463/2007 de 2 de 
novembre pel que s’aprova el Reglament general d’estabilitat pressupostària, en la seva 
aplicació a les entitats locals.

3.- Documentació de l’expedient

L’expedient del Pressupost general de l’exercici 2022 conté la documentació i annexes que 
s’estableix als articles 168.4 del TRLRHL i 18.4 del RD 500/90, i concretament:

 Proposta d’aprovació de l’Alcalde
 Memòria d’Alcaldia
 Liquidació aprovada del Pressupost de l’exercici 2020
 Avanç estat de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2021. 
 Informe econòmic i financer
 Estats financers d’ingressos i despeses del Pressupost general
 Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2022
 Quadre de finançament de les inversions i transferències de capital per a l’exercici 2022
 Estat del deute (Previsió per a l’exercici 2022)
 Annex de personal per a l’exercici 2022
 Plantilla de personal per a l’exercici 2022
 Annex de beneficis fiscals
 Annex de convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en matèria de despesa social.

El Pressupost general que s’informa està integrat pel pressupost de la pròpia corporació i per la 
previsió d’ingressos i despeses de l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla, S.A.

4.- Quantificació del Pressupost

El Pressupost general ascendeix a 10.787.964,72 € en les vessants d’ingressos i de despeses. 

El pressupost referit presenta el següent resum:

Estat de despeses Pressupost 2022

1 - Despeses de personal 4.327.220,02
2 - Compra de béns corrents i de serveis  3.496.387,70
3 - Despeses financeres 8.157,00
4 - Transferències corrents 527.50,00

Total operacions corrents 8.358.814,72
6 - Inversions reals 2.330.250,00
7 - Transferències de capital 0,00

Total operacions no financeres 10.689.064,72
8 - Variació d'actius financers 0,00
9 - Variació de passius financers 98.900,00

Total operacions financeres 98.900,00
 TOTAL 10.787.964,72
 

  



Estat d'ingressos Pressupost 2022

1 - Impostos directes 4.771.000,00
2 - Impostos indirectes 120.000,00
3 - Taxes i altres ingressos 1.629.963,00
4 - Transferències corrents 1.932.117,00
5 - Ingressos patrimonials 42.384,72

Total operacions corrents  8.495.464,72
6 - Alienació d'inversions 0,00
7 - Transferències de capital 730.000,00

Total operacions no financeres 9.225.464,72
8 - Variació d'actius financers 0,00
9 - Variació de passius financers 1.562.500,00

Total operacions financeres 1.562.500,00
 TOTAL 10.787.964,72

5.- Equilibri formal i equilibri material

5.1 Equilibri formal

El Projecte de Pressupost de l’Ajuntament d’Altafulla per a l’exercici 2022 es presenta sense 
dèficit inicial, conforme el que disposa l’article 165.4 del TRLRHL, és a dir, existeix un 
anivellament financer entre l’estat d’ingressos i l’estat de despeses. 

5.2 Equilibri material

L’equilibri material dels pressupostos del ens locals es troba definit de manera indirecte a 
l’article 49 del TRLRHL, indirecta perquè, llevat dels casos taxats de l’article 193.2 del mateix 
text legal, les operacions financeres d’ingressos de capital només es podran destinar a finançar 
les inversions de les entitats locals.

D’aquesta manera, no és possible amb operacions de crèdit, amb l’excepció prevista a l’article 
193.2 del TRLRHL per als casos de liquidació amb romanent de tresoreria negatiu, atendre 
despeses corrents (Capítols I a IV de l’estat de despeses) ni a les amortitzacions del deute 
(Capítol IX de despeses), que han d’estar coberts amb ingressos ordinaris del Pressupost. 

D’igual manera opera l’article 5 del TRLRHL a l’establir que el producte de l’alienació de béns 
patrimonials no es podrà destinar al finançament de despeses corrents.

Anàlisi de l’estalvi net

ESTALVI NET DADES
Ingressos Cap. 1 a 5 8.495.464,72
Despeses Cap. 1, 2 i 4 (-) 8.350.657,72
Anualitat teòrica (-) 100.382,63
Estalvi Net 44.424,37
RATI ESTALVI NET DADES
a- Ingressos corrents liquidats 8.495.464,72
b- Estalvi net 44.424,37



Ràtio d'estalvi net (b/a)*100 0,52%

En el cas de que aquestes previsions inicials es converteixin en definitives quan es liquidi el 
pressupost, l’estalvi net serà positiu d’acord amb el quadre anterior.

6.- Estabilitat pressupostària

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, s’acompanya a l’expedient informe independent d’Intervenció sobre el 
compliment dels requisits que contempla. No obstant això, per acord del Consell de Ministres 
de data 6 d’octubre de 2020 s’han suspès els objectius d’estabilitat pressupostària i deute 
públic pel conjunt de les Administracions públiques per a l’exercici 2022.

7.- Bases d’avaluació dels ingressos

Els elements que s’han pres com a bases per a l’avaluació dels ingressos d’una forma genèrica 
són els següents:

 Les modificacions legislatives recents
 Mesures de contenció i lluita contra la crisis econòmica
 Anàlisi del comportament de les previsions i execució dels pressupostos en els exercicis 

2018, 2019, 2020 i 2021.

La conjuntura econòmica. 

El present projecte de pressupostos per a l’exercici 2022 s’ha elaborat sota els criteris més 
adequats per donar resposta a les necessitats del nostre municipi en una situació d’evident 
estancament de l’activitat econòmica amb tot el que això suposa en quant a les possibilitats 
d’obtenció de recursos i, sobretot, en la problemàtica social derivada d’una major desocupació 
entre el sectors més desfavorits de la nostra població.

Ingressos per operacions corrents

Els ingressos ordinaris del 2022 han estat calculats prenent com a base:

 Les ordenances fiscals per al 2022.  

 El creixement vegetatiu acumulat d’aquests anys.

INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS

El pressupost d’ingressos de l’exercici 2022 ve marcat per la consolidació de la davallada dels 
ingressos lligats al sector de la construcció que s’ha ratificat durant els darrers exercicis. 

Les principals variacions que ha sofert el pressupost d’ingressos es mostren en el següent 
quadre:



Pressupost d'ingressos Pressupost 2022 Pressupost 2021 Variació %

1 - Impostos directes 4.771.000,00 4.717.737,60 1,13%

2 - Impostos indirectes 120.000,00 60.000,00 100,00%

3 - Taxes i altres ingressos 1.629.963,00 1.510.313,00 7,92%

4 - Transferències corrents 1.932.117,00 1.682.390,38 14,84%

5 - Ingressos patrimonials 42.384,72 42.384,72 0,00%

Total ingressos per operacions corrents 8.495.464,72 8.012.825,70 6,02%

7 - Transferències de capital 730.000,00 166.616,33 338,13%

8 - Variació d'actius financers 0,00 0,00  

9 - Variació de passius financers 1.562.500,00 670.000,00 133,21%

Total ingressos per operacions de capital 2.292.500,00 836.616,33 174,02%

 Total general... 10.787.964,72 8.849.442,03 21,91%

 Capítol I: Impostos directes: IBI, IVTM, IAE, INTNU

Aquest capítol experimenta un increment de 53.262,40€ respecte de la previsió de l’exercici 
anterior situant-se en 4.771.000,00€, amb la desaparició dels ingressos d’Ibi per 
característiques especials per import de 69.000,00€ i la rebaixa del concepte de plusvàlues per 
import de 100.000,00€.

Aquestes dues rebaixes es compensen amb l’increment del concepte de l’IBI, el  qual es torna 
a pressupostar en base a la previsió de drets reconeguts i no en base a la recaptació efectiva.

Aquesta Intervenció informe desfavorablement el fet de pressupostar els ingressos de l’IBI 
sobre la previsió de drets reconeguts i no sobre el criteri de caixa, d’acord amb l’anàlisi 
següent:

EXERCICI Total padró net Altes exercici Voluntària padró Executiva propi 
exercici TOTAL COBRAT % cobr. 

voluntària
% cobr. 

executiva
% total 

cobrament

2.016 3.776.124,40 49.426,89 3.371.451,51 82.264,41 3.453.715,92 89,28% 2,18% 91,46%

2.017 3.849.772,79 58.071,67 3.406.911,06 72.405,34 3.479.316,40 88,50% 1,88% 90,38%

2.018 3.849.722,61 106.795,09 3.442.616,33 61.040,19 3.503.656,52 89,43% 1,59% 91,01%

2.019 4.023.816,54 225.713,84 3.608.995,71 70.045,93 3.679.041,64 89,69% 1,74% 91,43%

2.020 4.078.764,29 55.020,57 3.586.331,18 44.044,86 3.630.376,04 87,93% 1,08% 89,01%

2.021 4.142.460,07 36.429,31 3.685.319,83 70.136,20 3.755.456,03 88,96% 1,69% 90,66%

2.022 4.150.000,00 50.000,00 3.735.000,00 83.000,00 3.818.000,00 90,00% 2,00% 92,00%

Promig 88,96% 1,69% 90,66%

La recaptació efectiva del total del padró que es preveu cobrar per l’exercici 2022 és del 91%, 
segons les dades històriques que consten de forma resumida en el quadre anterior.

Per tot l’anterior, el padró està previst que sigui de 4.200.000 euros i la recaptació efectiva 
serà d’un 91% aproximadament, obtenint així un import de 3.822.000 euros. Per tant, això 
pot donar lloc  a que si s’executen totes les despeses i els  ingressos hi ha una part que no es 
cobra en voluntària passant-se a executiva i resultant un pendent de cobrament que al final 
s’acabarà ajustant com a dubtós de cobrament en el romanent de tresoreria segons els 
percentatges establerts en les Bases d’Execució del Pressupost. La possible incidència a la 
tresoreria de la diferència dels fluxos de cobrament no es podrà evitar i provocarà desequilibris 
i tensions entre els cobraments d’ingressos i el pagament de les despeses.

Així mateix, cal indicar que pel 2022 s’ha recuperat la bonificació d’habitatges de protecció 
oficial que no es considera el seu import rellevant a efectes de l’establiment del IBI però si que 



cal fer una menció especial al fet de que pel proper 2022 s’ha establert una bonificació del 
50% de la quota del IBI pels pròxims 5 anys, iniciant el seu efecte a partir del pressupost 
2023.

 Capítol II: Impostos Indirectes: ICIO

A l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres s'ha previst un import de 120.000,00€, la 
qual cosa suposa un increment  respecte de la previsió de l’exercici anterior de 60.000€. La 
previsió s’ha fet tenint en compte els imports ja cobrats de l’any 2021.

 Capítol III: Taxes, preus públics i altres Ingressos.

En aquest capítol s'han consignat 1.629.963,00€, amb una increment de 119.650,00€ respecte 
les previsions de l'any anterior. La previsió s’ha fet tenint en compte els imports ja cobrats en 
el de l’any 2021.

Cal destacar la recuperació de les partides d’ingressos de la llar d’infants i de l’Escola de 
Música, així com l’actualització dels imports de les partides destinades a multes i sancions. 
Totes aquestes variacions són en funció de la previsió real de liquidació 2021.

 Capítol  IV: Transferències corrents.

La consignació del Capítol IV de 1.932.117,00 € representa un increment de les previsions per 
a l’exercici 2022 de 249.726,62€ respecte a l’exercici anterior. D’aquest increment, 
pràcticament 200.000€ corresponen a la previsió d’entregues a compte de la PMTE. La resta 
corresponen a subvencions que es decideix pressupostar inicialment i no un cop reconegudes, 
ja que són de caràcter ordinari i recurrent.

 Capítol V: Ingressos patrimonials.

Els ingressos patrimonials s'han consignat en la quantitat de 42.384,72€, com a conseqüència 
de la previsió de rendiment del patrimoni de la corporació. És el mateix import que el 2021.

INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL

 Capítol VI. Alienació d’Inversions Reals

No s’ha previst cap concepte d’ingressos en aquest capítol.

 Capítol VII. Transferències de capital

S’han previst les subvencions del PUOSC per import de 80.000€ per a les obres de millora de 
l’enllumenat de Brises del Mar així com les del PAM per import de 650.000€, destinades 
íntegrament a les obres de remodelació del C. De Dalt.

 Capítol VIII. Actius financers

No s’ha previst cap concepte d’ingressos en aquest capítol.

 Capítol IX Passius financers

S’ha previst la sol·licitud d’un préstec per import de 1.562.500,00 euros per finançar les 
inversions que consten a l’annex d’inversions de l’expedient.



8.- Bases d’avaluació de les despeses

 Capítol I. Despeses de personal

L’import total previst per a l’any 2022 al capítol 1 de l’estat de despeses “Despeses de 
personal” és de 4.327.220,02 €. Hi ha un increment de 204.623,23 € respecte al pressupost 
inicial de l’exercici 2021, el qual respon als següents increments:

Creixement

TOTAL 204.023,23 

Increment 0,9% 2021                              
(aprovat 2021 sense l'increment) 54.913,65 

Increment 2% 2022 78.091,17 

Actualització seguretat social 
(percentatges i bases màximes) 14.826,62 

19.200,00 Plaça Intervenció: es redueix a 6 mesos 
però s'aplica gratificació acumulació de 
tot l'any -30.782,88 

Aplicació triennis 2022 + 2021 pendents 
+ eliminació places baixa 8.962,25 

-9.348,02 
Gratificacions antiguitat (2021: 
Blas/Alba/Tomàs - 2022: Teresa Olivé)

3.557,66 

Dedicacions regidors (de 6 a 5) -21.847,53 

Plaça sotsinspector (es deixa sense 
consignació) -76.263,05 

Creació plaça sergent 6 mesos 28.638,41 

Jordi Gil - incorporació com a 3r caporal + 
tasques sup. categoria 7.531,11 

Places 4 interins policia + 3  reforç estiu 
(ajust CE al 75% segons BEP) -21.847,70 

Plaça vacant sense dotar 2021 llar infants 
(va amb 12 mesos) 27.254,45 

Plaça aux. àrea de personal * 12 mesos 26.988,48 

Teresa Giménez (ampliació de 10 a 12 
mesos plaça aux. Tresoreria) 7.233,07 

Personal neteja (6 mesos) * 2 25.256,06 

3 places peó * 3 mesos (de 6 a 3) 16.551,53 

2a plaça de bibliotecari * 12 mesos 23.777,04 

Jordina Gamundi (del 96% al 100%) 1.134,22 

Concepción González (del 53,33% al 
100%) 15.741,94 

Sònia Segura (del 80% al 100%) 7.395,13 



Elena Cobos (del 93,33% al 100%) 2.527,14 

Elena Cobos-complement 200€ 3.182,40 

Productivitat personal de 2021 (Rosa 
Font / M. Subirats / Marta Girona -
increment-)

7.348,19 

Inclusió part 2022 convenis SOC 4.500,00 

Isa Mármol-comissió serveis plaça Rosa 
Todó 4.515,32 

José M. Marín - desglós en 2 de la seva 
plaça (inclou Eduard Toda) -877,21 

Agata Fortuny - canvi per Mertixell Ferré -4.303,46 

Francisco Jurado - canvi per Ivan Saez -3.377,72 

Canvi jornada Eduard Toda / Jose Marín -531,95 

Reorganització emissora 476,95 

Ajust paga (Alba) 407,38 

Guàrdies (-Maties / -Camba / +José 
Miguel / - Ramon Tomas) 136,02 

Tècnic informàtic (reducció a zero 
mesos) -8.716,05 

Tècnis de cultura i d'esports (reducció de 
9 a 6 mesos) -8.227,39 

204.023,23 

Així mateix, es compleix amb l’article 7 del RD 861/86, de 25 d’abril, pel que s’estableix el 
regim de retribucions de funcionaris de l’administració local.

Específic (75%) 540.749,28 516.963,24 OK

Productivitat (30%) 216.299,71 162.904,60 OK

Gratificac. (10%) 72.099,90 36.171,24 OK

Real     /      ComplimentImport màxim possible

Amb aquestes modificacions s’ha confeccionat la plantilla corresponent a l’any 2021, i el capítol 
I de l’exercici.

Plantilla

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), en el seu article 
90 estableix que correspon a cada Corporació local aprovar anualment, a través del 
pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual.

Les plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-
se d’acord amb l’ordenació general de l’economia, sense que les despeses de personal puguin 
superar els límits que es fixin amb caràcter general.



En igual sentit, l’article 283.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) estableix que els ens 
locals han d’aprovar anualment, mitjançant llur pressupost, les plantilles, les quals han de 
correspondre tots els llocs de treball reservats a cada classe de personal.

El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local  en el seu art. 126, estableix:

“1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente 
clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente 
con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios 
enunciados en el art. 90.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, 
estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los  mencionados principios.

2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:
a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras 

unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.
b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o 

ampliación de Servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones 
legales.

Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en 
leyes especiales o coyunturales.

3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del presupuesto requerirá el 
cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél.”
  
L’article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un 
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública, prescriu que la plantilla de personal és formada per les places que figuren dotades en 
els pressupostos classificades en grups de cossos , i dins dels grups, d’acord amb les escales 
de cada cos. També inclou el personal eventual i laboral.

L’article 25 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
personal al servei de les entitats locals, estableix que la plantilla de personal de les entitats 
locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i 
categories de les places en que s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual 
agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el 
nombre de les que es troben vacants i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida 
per al seu ingrés.

L’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en què aprovi el 
pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se’n 
dedueixi i de la relació de llocs serà un dels documents que integren el pressupost. (art. 26 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol).

La plantilla un cop aprovada pel Ple de la Corporació s’ha de publicar íntegrament en el termini 
dels trenta dies següents al d’aquesta aprovació , al BOP i al DOGC, i se n’ha de trametre 
còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya (art. 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).

Complement productivitat

L’art 5 del Reial Decreto 861/1986, de 25 de abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels 
Funcionaris d’Administració Local estableix el següent:
“Artículo 5 Complemento de productividad 



1. El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e 
iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo.
2. La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el 
desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo.
3. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo 
de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
4. Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de 
la Corporación como de los representantes sindicales.
5. Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de 
complemento de productividad a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7,2,b), de esta norma.
6. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas o 
áreas y la asignación individual del complemento de productividad, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el 
Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril.”

L’article l’art 7 apartat a) del Reial Decret Legislatiu 861/1986, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
règim de retribucions dels funcionaris de l’Administració Local, estableix el següent:

“Artículo 7 Límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad y gratificaciones 

1. Los créditos destinados a complemento especifico, complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos 
personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, 
excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de 
retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino.

2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:

 a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el de 
penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y Servicio de Extinción de Incendios.

 b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.

 c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones.”

S’ha d’assenyalar que es compleix amb els requisits establerts a l’art 7 apartat a) del Reial Decret 
Legislatiu 861/1986, de 3 de maig, pel qual s’aprova el règim de retribucions dels funcionaris de 
l’Administració Local.

No obstant això, revisada la documentació inclosa a l’expedient es detecta que, no hi ha un 
procediment objectiu d’avaluació de la concurrència de les circumstàncies objectives que motiven 
el complement de productivitat que haurà de tendir essencialment a la valoració dels objectius 
marcats en un període de temps concret. Aquests criteris objectius han de ser fixats i aprovats pel 
Ple de la Corporació.

 Capítol II. Despeses de bens corrents i serveis

En aquest capítol es consigna la quantitat de 3.496.387,70€, la qual cosa representa un 
increment de 61.545,98€ respecte al pressupost del 2021.

Tots aquells contractes i serveis de prestació obligatòria han estat dotats d’acord amb les 
condicions contractuals en vigor per a garantir el funcionament normal del servei, com els 
contractes de la brossa, neteja viària, subministres (llum, telèfon, combustibles etc.), 
enllumenat públic etc..

 Capítol III. Despeses financeres

Es consigna en aquest capítol una quantitat de 8.157,00€.



 Capítol IV. Transferències corrents

En aquest capítol es consigna la quantitat de 527.050,00€, la qual cosa representa un 
increment de 191.500,00€ respecte al pressupostat a l’exercici anterior.

 Capítol VI. Inversions reals

En aquest capítol es consigna la quantitat establerta per a fer front a les inversions reals 
previstes per a l’any 2022.

El capítol 6 del pressupost ascendeix a 2.330.250,00€, els quals es finançaran de la següent 
forma:

INGRESSOS CORRENTS 2.330.250,00
ENDEUTAMENT 1.562.500,00
SUBVENCIONS 730.000,00

 Capítol VII.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL

No s’ha previst cap aplicació pressupostària de despeses en aquest capítol.

 CAPITOL IX.- PASSIUS FINANCERS

Al capítol 9 del pressupost de despeses figura la quantitat de 98.900,00€ per fer front a 
l’amortització dels préstecs vigents.

9.- Endeutament

Pel que fa a la ràtio legal d’endeutament, aquesta s’expressa com:

Deute viu a 31 de desembre 2022 *100 / Ingressos corrents 

Ingressos ordinaris (Cap. I a V ) 8.495.464,72
Deute viu  a 31-12-2022 957.100,00
Ràtio legal d'endeutament  a 31 de desembre de 2022 11,27%

10.- Bases d’execució del Pressupost

El Pressupost General inclourà les Bases d’Execució del Pressupost, que contenen, per a 
l’exercici 2022, l’adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a 
l’organització i circumstàncies de l’Ajuntament, així com aquelles altres necessàries per a la 
seva encertada gestió, establint quantes previsions es considerin oportunes o convenients per 
a la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos, sense que es pugui modificar 
allò legislat per a l’administració econòmica ni comprendre preceptes d’ordre administratiu que 
requereixin legalment procediments i solemnitats específiques diferents d’allò preceptuat per al 
Pressupost.



En aquest sentit, les Bases d’Execució del Pressupost contenen la informació detallada al Reial 
Decret 500/90: nivells de vinculació jurídica de crèdits, relació expressa i taxativa dels crèdits 
ampliables amb els recursos afectats, regulació de les diferents modificacions de crèdit 
(òrgans, tramitació dels expedients), execució pressupostària i delegacions en aquest àmbit, 
documents justificatius del reconeixement de les obligacions, supòsits d’acumulació de fases 
de despesa, despeses a justificar i bestretes de caixa fixa i regulació de les despeses 
plurianuals.

11.- Procediment

El Pressupost general s’hauria de haver presentat al Plenari abans del dia 15 d’octubre de 
2021, segons estableix l’art. 168.4 del TRLRHL.

Una vegada aprovat inicialment el Pressupost General, quin règim és de majoria simple, 
s’exposarà al públic previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província per un termini de 15 dies, 
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple 
segons estableix l’art. 169.1 del TRLRHL.

Únicament podran establir-se reclamacions contra el Pressupost:

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts pel TRLRHL.
b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local, en 

virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
c) Per ésser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses 

pressupostades o bé d’aquestes respecte a les necessitats per les que estigui previst.

Els pressupostos es consideraran definitivament aprovats si durant el termini d’exposició 
pública no es presentessin reclamacions.

Una vegada aprovats definitivament hauran d’inserir-se els anuncis resumits a nivell de 
capítols en el BOP, tal i com estableix l’article 169.3 del TRLRHL, entrant en vigor una vegada 
s’hagi publicat l’aprovació definitiva, havent-se d’afegir, al mateix, la Plantilla de personal 
aprovada i remetent-se còpia de la mateixa a la Generalitat i a l’Administració de l’Estat (art. 
169.4 TRLRHL).

D’acord amb el que senyala l’article 169.6 del TRLRHL si al començament de l’exercici 
econòmic no hagués entrat en vigor el Pressupost es considerarà automàticament prorrogat 
l’anterior, amb els crèdits inicials, sense perjudici de les modificacions que es realitzin i fins 
l’entrada en vigor del nou pressupost.

La pròrroga no afectarà als crèdits per serveis o programes que hagin de concloure en 
l’exercici anterior, els que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics i afectats i 
les subvencions nominatives.

12.- Conclusions

A la vista dels antecedents exposats i de l’expedient de projecte de Pressupost presentat, 
s’observa:

 El Pressupost compleix l’equilibri formal i material d’acord amb allò exposat en el punt 5 
d’aquest informe. 

 La previsió de l’endeutament s’ajusta a la normativa vigent.



 En quan a l’Estabilitat pressupostària, i amb independència de que es objecte d’un informe 
independent, no s’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el projecte de 
pressupost de l’exercici 2022. No obstant això, per acord del Consell de Ministres de data 6 
d’octubre de 2020 s’han suspès els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic pel 
conjunt de les Administracions públiques per a l’exercici 2022.

 Per tant, tot l’exposat és el que s’informa del Projecte de Pressupost presentat.

-
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