DECRET
Expedient:
Assumpte:

PLE2022/2
Sessió ordinària Ple, dia 31-01-2022.

ANTECEDENTS
En data 26 de juny de 2019 el Ple de l'Ajuntament d'Altafulla va aprovar un Reglament Orgànic
relatiu a l’assistència i vot telemàtic a les sessions dels òrgans col·legiats municipals en cas de
baixa per maternitat, paternitat o malaltia de llarga durada d’algun dels seus membres. Els
grups municipals d'AA-ECG i Junts per Altafulla van impugnar en via contenciosaadministrativa la convocatòria d'aquest Ple, resultant-ne el passat 17 de novembre de 2021
una sentència anul·làtoria del Ple i dels respectius acords aprovats, amb la
conseqüent derogació del reglament.
Atesa la petició formulada pel senyor Francesc Farré Camps, del grup municipal AA-ECG, on
sol·liticita, per motius de salut, poder assistir i votar telemàticament a la sessió ordinària del
Ple que se celebrarà el proper dia 31 de gener de 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.

RESOLUCIÓ
Primer. Convocar una sessió ordinària del Ple a la Sala de Plens el dia 31 de gener de 2022, a
les 20:00 hores del vespre.
Segon. Fixar el següent

JORDI MOLINERA POBLET
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26/01/2022 Alcalde

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-AltafullaCreixell) 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).
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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)
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.
Tercer. Tot i les circumstàncies descrites en el primer paràgraf dels antecedents, autoritzar al
senyor Francesc Farré Camps (AA-ECG) l’assistència i vot telemàtic a aquesta sessió,
assegurant per mitjans electrònics (videconferència) la seva identitat, el contingut de les seves
manifestacions, el moment en què es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació
amb ell en temps real, tal com s’estableix al segon paràgraf de l’article 17.1 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Quart. Notificar la present convocatòria a tots els regidors.
Cinquè. 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.
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.

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

JORDI MOLINERA POBLET
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Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
A la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla, a 29 de novembre de 2021

A la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla, el dia 29 de novembre de 2021, es reuneixen els
senyors regidors que tot seguit es relacionen, sota la presidència de l’alcalde, el Sr. Jordi
Molinera i Poblet, i amb l’assistència de la secretària municipal, la senyora 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)



Sra. Inma Morales Navarro (PSC-CP)



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. Berta Ramos Unceta-Barrenechea (interventora municipal)

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


http://videoacta.altafulla.cat
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Abans de l’inici de la sessió, el senyor 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.
Per odre del senyor alcalde, quan són les 20:01 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 25
d’octubre de 2021 celebrada pel Ple.
2. Donar compte de la relació de Decrets d’Alcaldia dictats des del 18 d’octubre de 2021 fins el 19
de novembre de 2021, ambdós dies inclosos, i que va des del Decret número 2021/1420 fins els
Decret número 2021/1549.
3. Proposta aprovació retribucions i indemnitzacions mandat 2019-2023 (Exp. 2019/972)
4. Proposta aprovació eliminació documentació arxiu novembre 2021 (Exp.2021/1820)
5. Proposta 2 aprovació inicial PAMH 2021-2025 (Exp. 2021/1480)
6. Proposta aprovació nomenament Jutge/essa Pau suplent (Exp. 2021/1155)
7. Proposta aprovació inicial modificació OF 24 transport adaptat (Exp. 2021/1686)
8. Proposta aprovació inicial modificació OF 23 transport escolar (Exp. 2021/1693)
9. Proposta aprovació inicial modificació OF 3 ICIO (Exp. 2021/1738)
10. Proposta aprovació delimitació terme municipal Altafulla - La Nou de Gaià (Exp. 2021/1765)
11. Proposta aprovació definitiva Taxació conjunta (Exp. 2021/294)
12. Proposta aprovació Pla usos platja temporada 2021-2025 (Exp. 2021/1660)
13. Moció del grup muncipal AA-ECG en suport al 25 de novembre dia internacional per a l’erradicació
de la violència masclista (Exp. 2021/1931, ENTRA-2021-10003).
14. Moció dels grups municipals Junts per Altafulla i AA-ECG per la qual es declara la ultra activitat de
les retribucions per assistència dels regidors i regidores als òrgans de govern municipal anteriors
al 26 de juny de 2019 contingudes en el cartipàs aprovat pel Ple de 23 de juny de 2015 (Exp.
2021/1931, ENTRA-2021-10041)
15. Informes de presidència.
16. 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 25 d’octubre de 2021 celebrada pel Ple.

Es proposa l’aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el passat 25
d’octubre de 2021.
No havent-hi objeccions al contingut de la mateixa, els membres del Consistori l’aproven per
unanimitat.



2.

Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia (20:04h aprox.)

Donar compte de la relació de Decrets d’Alcaldia dictats des del 18 d’octubre de
2021 fins el 19 de novembre de 2021, ambdós dies inclosos, i que va des del
Decret número 2021/1420 fins els Decret número 2021/1549.

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 (20:04h aprox.)
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3.

Proposta aprovació retribucions i indemnitzacions mandat 2019-2023 (Exp.
2019/972)

«Expedient:
Assumpte:

2019/972. CARTIPÀS MUNICIPAL 2019-2013

Proposta aprovació retribucions i indemnitzacions mandat 2019-2023
PROPOSTA D’ACORD

I.- Antecedents de fet:
Primer.- Les Corporacions locals consignaran als seus pressupostos les retribucions, indemnitzacions i
assistències a què es fa referència en l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
Al seu torn, cal destacar que només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni
dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats
de la Corporació de què formin part, en la quantia assenyalada pel ple d'aquesta.

II.- Fonaments de dret
Primer.- La Legislació aplicable és la següent:
1) L'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
2) L'article 13.6 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Segon.- Els Pressupostos Generals de l'Estat determinaran, anualment, el límit màxim total que poden
percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències,
exclosos els triennis als quals si escau tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació
de serveis especials, atenent entre altres criteris a la naturalesa de la Corporació local i a la seva població
segons la taula annexa a l'article 75 bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Actualment l’article 18.U del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic estableix que:
«De conformitat amb el que preveu l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, segons la redacció que en fa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i considerant el que disposa l’article 4 d’aquest Reial
decret llei, el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots
els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis als quals, si s’escau, tinguin dret
els funcionaris de carrera que estiguin en situació de serveis especials, és el que es recull a
continuació, atenent la seva població: de 5.001 a 10.000 habitants un màxim de 47.759,30€».
Tercer.- Limitació en el nombre dels càrrecs públics de les entitats locals amb dedicació
exclusiva
Segons l’article 75 ter.1.d) de la Llei 7/1985: «De conformitat amb el que estableix l’article 75 d’aquesta
Llei, la prestació de serveis en els ajuntaments en règim de dedicació exclusiva per part dels seus
membres s’ha d’ajustar en tot cas als límits següents: d) En els ajuntaments de municipis amb una
població compresa entre 3.001 i 10.000 habitants, els membres que poden prestar els seus serveis
en règim de dedicació exclusiva no han d’excedir els tres».
Per tot l’anterior, proposo al Ple adoptar el següents,
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ACORDS

Primer.- Fixar, a partir de l’1 de desembre de 2021, les següents dedicacions dels regidors que
componen l’equip de govern:
-

Jordi Molinera i Poblet, amb dedicació exclusiva (35 hores setmanals) i amb una retribució anual
de 30.000,00€(*), a percebre en 14 pagues.

-

Dani Franquès i Marsal, amb dedicació parcial al 80% (28 hores), amb una retribució anual de
17.600,00€(*) a percebre en 14 pagues.

-

Gemma Maymó i Masip, amb dedicació exclusiva (35 hores) i amb una retribució anual de
22.000,00€(*), a percebre en 14 pagues.

(*)

Quanties establertes per acord de Ple de data 26 de juny de 2019 i que s’han d’actualitzar d’acord
amb els percentatges màxims permesos per les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat des de l’any
2020 fins l’actualitat.
Segon.- Fixar el següent règim d’assistències pels regidors sense dedicació:
Per
Per
Per
Per
Per

assistència
assistència
assistència
assistència
assistència

a
a
a
a
a

les
les
les
les
les

sessions
sessions
sessions
sessions
sessions

del Ple:
de les Comissions Informatives:
de la Junta de Portaveus:
de la Junta de Govern Local:
del Consell de la Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla:

Quantia(*)
200,00€
100,00€
100,00€
90,00€
200,00€

(*)

Quanties establertes per acord de Ple de data 26 de juny de 2019 i que s’han d’actualitzar d’acord
amb els percentatges màxims permesos per les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat des de l’any
2020 fins l’actualitat.
Tercer.- Fixar les indemnitzacions per quilometratge en 0,30€/km.
Quart.- Actualitzar a partir de l’any 2022 les quanties de les dedicacions i de les assistències amb els
percentatges màxims que permetin les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord als Departaments de Comptabilitat i de Recursos Humans.
Sisè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Portal de
Transparència.»

Els membres presents del Ple aproven la proposta presentada amb el següents vots:
A favor (11)
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. Inma Morales (PSC-CP)
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)



En contra (1)
Sr. Hèctor López (Junts x Altafulla)

Abstencions (1)
Sra. Natàlia Sanz (Ara
Altafulla)

Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia (20:05h aprox.)
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4.

Proposta
aprovació
(Exp.2021/1820)

eliminació

documentació

arxiu

novembre

2021

«Expedient: 2021/1820 Eliminació documentació arxiu municipal - Novembre 2021
Assumpte:

Proposta aprovació

INFORME-PROPOSTA
Eliminació de documentació de l’Arxiu Municipal d’Altafulla
Antecedents
Una de les tasques de la gestió documental als arxius és la d’aplicar la normativa vigent per a la
destrucció correcta la documentació. Aquesta tasca està regulada per la Comissió Nacional d'Accés,
Avaluació i Tria Documental (CNAATD), que és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit a la Direcció
General del Patrimoni Cultural. Una de les seves principals funcions és la de proposar a la Consellera de
Cultura l’aprovació de les ordres de taules d’accés i avaluació documental en les quals s’estableix el
període de conservació dels documents de les administracions públiques de Catalunya i el seu règim
general d’accés. També té la funció de controlar la correcta aplicació de les taules d’accés i avaluació
documental especialment en tots aquells processos vinculats a la destrucció de documents.
Determinar el període de conservació de la documentació i el seu règim general d’accés són les principals
funcions de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental. D’acord amb l’objectiu de la Llei
10/2001 d’Arxius i gestió de documents, d’impulsar la gestió de documents, el fet que la Comissió
desenvolupi de forma activa un rol d’autoritat en aquesta matèria esdevé un factor clau per a un correcte
desenvolupament dels sistemes de gestió de documents dels diversos ens i organismes del Sistema
d’Arxius de Catalunya dels quals aquesta normativa els és d’aplicació: les Taules d’Avaluació i Accés
Documental (TAAD).
La disposició de documents, és a dir l’aplicació de les resolucions establertes a les taules d’avaluació i
accés documental, és una de les funcions essencials de la persona responsable del sistema de gestió de
documents i arxiu d’un organisme. La CNAATD té una funció de supervisió i control de la destrucció de
documents públics.
Procediment d’aplicació
La legislació aplicada en el procediment d’eliminació en documentació d’arxius és la següent: Decret
13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents (DOGC núm. 5056, de 25.01.2008),
l’Ordre CMC/311/2010, de 14 de maig, dels grups de treball de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i
Tria Documental (DOGC núm. 5640, de 01.06.2010), l’Ordre del conseller de Cultura de 8 de febrer de
1994, per la qual s'aproven normes per a l'aplicació de Taules d'Avaluació Documental i l’Ordre del
conseller de Cultura de 15 d'octubre de 1992, per la qual s'aproven els criteris generals d'avaluació i tria
de documentació i el model de proposta corresponent.
Procediment d’eliminació
El més habitual és que els responsables de gestió de documents i arxiu apliquin les Taules d'Avaluació
Documental com a part de la seva tasca en la gestió documental. Aquestes són disposicions normatives
que aprova el Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya i es publiquen periòdicament al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya en forma d’Ordre. La seva publicitat implica que els arxivers poden,
sempre sota les condicions establertes per la normativa vigent, aplicar-les directament. Per a comunicar
l’aplicació de TAAD amb un termini de conservació igual o superior a cinc anys cal usar un formulari
estàndard disponible al web (Comunicació prèvia a la destrucció de documentació).
Un cop aprovades les TAAD els organismes de les Administracions públiques, sempre que compleixin
determinades condicions, poden executar el que aquestes estableixen.
Les TAAD fan una breu descripció de cadascuna de les sèries documentals: quina és la seva funció, els
documents que en formen part, la legislació que s’hi aplica, el suport, els valors, etc. Finalment, a la taula
també s’inclou una resolució que informa de la disposició i de la retenció de cada sèrie documental
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(indicant-nos si cal conservar-la permanentment, si podem eliminar-la, si cal fer un mostreig, i el termini
de temps per a la seva aplicació).
Així, en compliment de la legislació, pretenem que l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla, apliqui les
disposicions i retencions que s’indica a les TAAD i procedeixi, periòdicament, a l’eliminació de
determinada documentació administrativa. D’aquesta manera es compleix la normativa en matèria
d’arxius i s’allibera espai als dipòsits per deixar pas a nova documentació provinent dels departaments de
l’Ajuntament. La documentació eliminada quedarà anotada al Llibre de registre d’eliminacions de l’Arxiu
Municipal d’Altafulla.
Hi ha algunes sèries documentals que per ser eliminades requereixen autorització per part de la CNAATD.
Així, en els casos de documentació que apliquem TAADs que en la resolució consta que s’han de
conservar cinc anys o més1, per tal d’eliminar-se es necessita el vistiplau d’un tècnic superior en arxiu, en
aquest cas, l’arxiver director de l’Arxiu Històric Provincial de Tarragona, Ricard Ibarra.
Per a comunicar l’aplicació de TAAD amb un termini de conservació igual o superior a cinc anys cal usar
un formulari estàndard disponible a la web: Comunicació prèvia a la destrucció de documentació.
El Director de l’Arxiu Històric de Tarragona s’encarregarà de comunicar electrònicament per e-Valisa
aquestes sèries de conservació de cinc anys o més, i s’haurà d’adjuntar la relació de documentació, els
formularis de comunicació prèvia i la carta signada per la Secretària. Ha de quedar constància en el
registre de l’emissió i recepció de la documentació. Els organismes de l’Administració de la Generalitat
usaran el servei e-Valisa, que és una eina corporativa de la Generalitat que permet enviar comunicacions
internes en format electrònic, telemàticament, entre persones que treballen a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. Tot i que l’Ajuntament d’Altafulla com a organisme de l’Administració local
(ajuntaments, consells comarcals, diputacions, universitats) podria usar la plataforma EACAT (Extranet
de les Administracions Catalanes), en aquest cas ho ha de fer Ricard Ibarra ja què no es disposa d’una
persona amb categoria de tècnic superior en arxius per fer-ho. Si la CNAATD no emet cap comunicació
en quinze dies d'haver rebut l'avís d'aplicació de TAAD, s'entén que es pot procedir a la destrucció. Tot i
així els arxius han de realitzar les comunicacions a la CNAATD amb temps suficient entre el moment de la
notificació i la data de la destrucció efectiva dels documents per si la comissió ha de fer alguna
observació.

Proposta
PRIMER: aprovar el llistat que relacionem a continuació per part del Plenari on consta la documentació
susceptible d’eliminar procedent de l’Arxiu Municipal d’Altafulla, d’acord amb la normativa de la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

DESCRIPCIÓ

DATES
EXTREMES

CODI
TAAD

NÚM.
CAIXES

METRES
LINEALS

AVISAR
A
CNAADT

DIPÒSIT
LOCALITZACIÓ

Modificacions del padró de la contribució territorial
urbana

2004-2008

420

9

0,9

sí

AJUNTAMENT

Fulls de salaris

1999-2006

284

15

1,5

sí

AJUNTAMENT

Exempcions i bonificacions de la taxa pel servei de
recollida d’escombraries.

2002-2008

216

10

1

sí

AJUNTAMENT

Expedients de llicències d’ús comú especial de béns
de domini públic

1985-2012

293

11

1,1

sí

AJUNTAMENT
I
TERESA MANERO

1

D’acord amb el que disposa l’article 1.3 de l’Ordre del conseller de Cultura de 8 de febrer de 1994, per la qual
s'aproven normes per a l'aplicació de Taules d'Avaluació Documenta. Resta exclosa de comunicació prèvia a la
CNAATD de destrucció la documentació amb uns terminis de conservació fixats a les taules d’avaluació documental
inferiors als 5 anys.
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Manaments de pagament

1979-1988

38

1

0,1

sí

AJUNTAMEN

Manaments d'ingrés

1979-1988

39

1

0,1

sí

AJUNTAMENT

Modificacions del padró de l’impost de vehicles de
tracció mecànica.

1967-1995

69

4

0,4

sí

AJUNTAMENT

Expedients
d’adjudicació
de
l’autorització
d’explotació de locals de mercats municipals

1987-2000

468

1

0,1

sí

AJUNTAMENT

Esborranys i fotocòpies

1989-2012

NO

22

2,2

no

AJUNTAMENT

Relacions diàries de correspondència franquejada i
segellada

2011-2016

311

2

0,2

no

AJUNTAMENT

Sessions Actes del Ple de l'Ajuntament

1983-2015

62
448

156

15,6

sí

VINYET

sobre

1990-1998

35

23

23

sí

AJUNTAMENT

liquidació de
l’impost
sobre
valor
dels
terrenys
urbans

1964-2005

600

142

14,2

sí

TERESA MANERO

Diari de Caixa de Recaptació

2013-2014

582

2

0,2

sí

TERESA MANERO

Expedients personals d'alumnes de les llars d'infants
municipals

1985-2015

708

35

3,5

no

TERESA MANERO

Modificacions del padró de l’Impost sobre els béns
immobles

1987-2004

322

62

6,2

sí

TERESA MANERO

Sol·licituds de beques (pre-escolar, ensenyament
primari, ensenyament secundari).

2002-2010

93

1

0,1

no

TERESA MANERO

Expedients d'admissió i matriculació d'alumnes als
centres d'ensenyament

2002-2012

133

10

1

no

TERESA MANERO

Expedients de gestió del servei públic de transport
escolar.

2002-2012

707

3

0,3

no

TERESA MANERO

Expedients d’ajuts individuals
d’infants a escoles bressol

1994-2002

296

1

0,1

no

TERESA MANERO

1972-1997

583

5

0,5

sí

TERESA MANERO

TOTAL

516

72,3

Expedients generals
patrimoni individual
Expedients
l’increment
(plusvàlua)

de
del

Càrrecs i dates

de

constrenyiment

per

l’assistència

i

SEGON: Un cop aprovada la proposta d’eliminació per part del Ple, enviar al director de l’Arxiu Històric
Provincial de Tarragona el model de comunicació prèvia de les sèries a eliminar i la carta de d’eliminació
de documentació signada per Secretaria i dirigida a la directora general de Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya. El director de l’Arxiu Històric Provincial enviarà aquesta documentació per evalisa a la Generalitat. Si en un termini de 15 dies no hi ha cap notícia per part de la Generalitat, es dona
per acceptada la destrucció de la documentació d’aquestes sèries.
TERCER: Eliminar els citats documents per part d’una empresa certificada. Caldrà que aquesta emeti un
certificat amb la quantitat de kilos de paper destruïts. A aquest certificat s’adjuntarà el llistat de la
documentació eliminada i s’incorporarà al registre d’eliminació.
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QUART: Realitzar per part de l’arxiver/a l'assentament de totes les destruccions que es realitzin al Llibre
de Registre de destrucció de documents, el qual s’ha de publicar
CINQUÈ: Publicar el Llibre de Registre de destrucció de documents al portal de transparència de
l’Ajuntament d’Altafulla.»

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



Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia (20:59h aprox.)

[La senyora Montse Castellarnau Vicente (AA-ECG) s’excusa perque no es troba bé i abandona
la sessió.]
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5.

Proposta 2 aprovació inicial PAMH 2021-2025 (Exp. 2021/1480)

«Expedient: 2021/1480. PAMH - Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge d’Altafulla 2021-2025
Assumpte: Proposta 2 aprovació inicial.
PROPOSTA D’ACORD

Antecedents de fets
Un cop valorades les necessitats d’habitatge del terme municipal d’Altafulla, el regidor d’Habitatge, el
senyor Àlex Cañas i Torres, va portar a terme durant el darrer trimestre del 2020 totes les gestions
necessàries perquè la càtedra UNESCO de l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili elaborés el
Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge d’Altafulla 2021-2025 (d’ara en endavant, PAMH).
El PAMH és un instrument de planificació no reglada, de contingut tàctic i operatiu, en el qual es
programen actuacions locals en matèria d'habitatge en un escenari temporal concret amb l'objectiu de
donar eines als ens locals per a planificar globalment el disseny de les polítiques d'habitatge.
Considerant-se del màxim interès per aquest municipi l’aprovació del text regulador del PAMH a fi i efecte
de poder-lo posar en pràctica, per provisió d’Alcaldia de data 1 de setembre de 2021, es va sol·licitar
informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per aprovar l’esmentada
ordenança.
És important destacar que el procés d’elaboració del PAMH, paral·lelament a la fase de diagnosi, i com a
voluntat de l’equip municipal, ha comptat amb la participació de la ciutadania a través d’un procés
participatiu format per:


Tres sessions de treball dirigides a tres àmbits específics:
→ Professional (24 de novembre de 2020 de 18 a 19:30 hores)
→ Sectorial (17 de novembre de 2020 de 18 a 19:30 hores)
→ Social (13 de novembre de 2020 de 18 a 19:30 hores)
Degut a la situació actual, les sessions de treball es van dissenyar per ser realitzades de forma
virtual.



Una enquesta breu dirigida a la població en general.

L’objectiu del procés participatiu va ser recollir l’opinió dels ciutadans i ciutadanes en relació a la situació
de l’habitatge al municipi per tal de poder-la integrar dins del procés general de redacció. En aquest
sentit, des de l’equip redactor es va donar importància al procés recollint les aportacions de les persones
participants i reflectint-les al llarg del PAMH.
Totes les sessions s’estructuren al voltant de 3 blocs:


Les persones



Estat dels habitatges construïts



Oferta i demanda d’habitatge i planejament urbanístic
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Prèviament, a la sessió de treball es va preguntar a cada participant com els agradaria que fos Altafulla
l’any 2050.
El dia 20 de setembre de 2021 la Comissió Informativa d’Hisenda i Transparència va dictaminar
favorablement la present proposta, amb els vots a favor de L’EINA-ERC i amb l’abstenció de la resta de
grups municipals.
El dia 27 de setembre de 2021, el Ple municipal NO va aprovar la proposta en qüestió. Només va votar a
favor els membres de l’equip de govern (5 vots: L’EINA-ERC); els membres presents de l’oposició (7
vots: AA-ECG, Ara Altafulla, Junts x Altafulla, i regidor no adscrit) hi van votar en contra, principalment
perquè consideraven que no se’ls havia tingut en compte al moment d’elaborar el Pla i pel poc temps que
havien tingut per analitzar-lo.
El passat dimecres 20 d'octubre de 2021, la càtedra d'habitatge de la URV va explicar les principals línies
del PAMH en audiència pública celebrada a la Sala de Plens de l’Ajuntament i oberta a tota la ciutadania.
També va ser retransmesa en directe per youtube i hi va haver un torn obert de preguntes al final.
El dilluns 15 de novembre de 2021 es va realitzar una sessió de treball del PAMH entre tots els grups
municipals. Hi van assistir la senyora Marisa Méndez-Vigo (AA-ECG), la senyora Natàlia Sanz (Ara
Altafulla), el senyor Àlex Cañas (regidor d’Habitatge) i la senyora Alba Muntadas (regidora d’Urbanisme).
L’equip de govern va exposar les gestions dutes a terme en cadascuna de les accions proposades en el
pla d’habitatge, considerant-se prioritàries i assumibles les accions següents:


Acció 1: Promoure habitatge de nova construcció. Iniciativa pública i privada. En
col·laboració amb el col·legi d’arquitectes, està en marxa l'organització d’un concurs per al
projecte d’11 habitatges al solar municipal de davant del camp de futbol. El concurs equivaldria a
la licitació el projecte.



Acció 8: Crear una borsa d’habitatge destinada a lloguer assequible. S'està treballant per
a determinar els requisits que ha de complir l'ajuntament per poder crear una borsa pròpia
d'habitatge i els requisits d'atorgament d'aquests habitatges, així com contactar amb els
propietaris d'habitatges buits.



Acció 11: Elaborar un reglament turístic. Se n'ha encarregat la redacció d'un esborrany.

Alternativa va considerar que, tot i que calen accions per fomentar l’accés a l’habitatge a Altafulla, moltes
de les accions contemplades en aquest pla són impossibles de dur a terme per manca de recursos
humans i/o econòmics.
Ara Altafulla va demanar que el pla es posés a disposició de la ciutadania perquè la gent hi pogués fer
aportacions.
Fonaments de dret


L’article 14.10 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, segons el qual
s’estableix el següent:
Pàg. 11/50

«10. La tramitació i l’aprovació dels plans locals d’habitatge s’han d’ajustar al que la legislació de
règim local estableix respecte al règim de funcionament i d’adopció d’acords. La tramitació ha
d’incloure un període d’exposició pública i mecanismes de participació ciutadana. L’aprovació
correspon al ple de l’ajuntament.»
La legislació específica no contempla un procediment específic, per la qual cosa procedeix seguir la
mateixa estructura del procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments municipals, el qual
contempla una exposició pública i s’aprova pel ple de l’ajuntament.


L’aprovació del PAMH s’emmarca en la competència dels municipis de l’article 25.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant, LRBRL), el qual estableix
el següent:
"2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Urbanismo:

planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio
histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad
financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación".


El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per l’aprovació del PAMH, en els termes que disposen
l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article
52.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya. El quòrum exigit per aprovar-la és de la majoria simple dels membres
presents, d’acord amb l’article 47.1 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.

Per tot això i d’acord amb l’informe emès per la secretària municipal el 2 de setembre de 2021, es
proposa l'adopció dels següents
ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el text íntegre del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge d’Altafulla
2021-2025, el qual consta com annex en el present expedient.
Segon.- Obrir un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguins examinar l'expedient i formular les
reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.
Simultàniament,

es

publicarà

al

portal

de

transparència

de

l'Ajuntament

(https://www.seu-

e.cat/ca/web/altafulla/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-iprogrames/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs)

a

fi

de

donar

audiència

als

ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.
Tercer.- Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i aprovació
definitiva pel Ple.
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En cas de no presentar-se reclamacions ni al·legacions durant l’esmentat termini, aquest acord
d’aprovació inicial esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
Quart.- L’acord definitiu més el text íntegre del PAMH s’hauran de publicar pel seu general coneixement
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’anuncis de la Corporació. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica de
l’Ajuntament d’Altafulla

(https://www.seu-e.cat/es/web/altafulla/govern-obert-i-transparencia/accio-de-

govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments).

Peu de recurs
Acte de tràmit no qualificat. En cas que no es presentin al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva. En aquest cas si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva
publicació.»

Els membres presents del Ple aproven la proposta presentada amb el següents vots:
A favor (9)
Sr. Jordi Molinera (L’EINA-AM-ERC)
Sra. Alba Muntadas (L’EINA-AM-ERC)

En contra (1)
Sr. Xavier Rofas (no adscrit)

Abstencions (2)
Sra. Natàlia Sanz (Ara Altafulla)
Sr. Hèctor López (Junts x Altafulla)

Sr. Dani Franquès (L’EINA-AM-ERC)
Sra. Gemma Maymó (L’EINA-AM-ERC)
Sr. Àlex Cañas (L’EINA-AM-ERC)
Sra. Inma Morales (PSC-CP)
Sra. Marisa Méndez-Vigo (AA-ECG)
Sr. Jaume Sánchez (AA-ECG)
Sr. Francesc Farré (AA-ECG)



Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia (21:05h aprox.)
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6.

Proposta aprovació nomenament Jutge/essa Pau suplent (Exp. 2021/1155)

«Expedient: 2021/1155. Nomenament Jutge/essa de Pau suplent
Assumpte: Proposta d’acord de nomenament.
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A
DEL MUNICIPI D’ALTAFULLA

Antecedents de fets
El passat 25 de juny de 2021 va tenir entrada al Registre General de l ’ Ajuntament
d’Altafulla, amb número 2021/5331 (NRE), un escrit procedent del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de data 16 de juny de 2021 comunicant l’acord adoptat per la
Comissió de la Sala de Govern d’aquell òrgan judicial en la seva reunió celebrada el dia 15
de juny de 2021, segons el qual procedeix iniciar l’expedient pel nomenament del/de la
Jutge/essa de Pau Substitut/a de l’esmentat municipi.
De conformitat amb el previst a l’article 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau, s’ha procedit per part de l’Ajuntament d’Altafulla a realitzar la corresponent
convocatòria pública amb indicació del termini i lloc de presentació d’instàncies
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 30 de juliol de
2021 (CVE 2021-06793), i a publicar els corresponents edictes al Tauler d’anuncis del
Consistori, del Jutjat de Pau i del Jutjat Degà d’El Vendrell.
Transcorregut el termini de presentació d’instàncies, la llista d’aspirants al càrrec de
Jutge/essa de Pau Substitut/a és la següent:


Sr/a. Cristina Velencoso Mir (NRE 2021/6608)



Sr/a. Pilar Benavarre Casals (NRE 2021/6628)

En data 4 de novembre de 2021, l’aspirant Sra. Pilar Benavarre Casals va presentar una
instància davant el Registre General de l’Ajuntament d’Altafulla, NRE 2021/9434,
manifestant la seva renúncia a la sol·licitud presentada per obtar al càrrec de Jutge/essa de
Pau Substitu/a.

Fonaments de dret
1) Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau:
• Article 6 el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, segon el qual
l’elecció del/de la Jutge/essa de Pau i del/de la seu/seva substitut/a s’efectuarà pel Ple
de l’Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal dels seus
membres, entre les persones que, reunint les condicions legals i reglamentàriament
establertes, així o demanin.
• Article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutge de Pau, o s’estableix que
l’acord de l’Ajuntament serà comunicat al Jutjat de Primera Instància i Instrucció del
Partit, o si n’hi haguessin varis, al Degà, qui aixecarà l’acord a la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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2) Llei orgànica del Poder Judicial:
• Segons les manifestacions realitzades per escrit per l’aspirant, aquesta no està
incapacitada per al seu ingrés a la Carrera Judicial en els termes previstos a l’article
303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, ni és incompatible per a l’exercici del càrres
de Jutge/essa de Pau Substitut/a.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS

Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el
nomenament de la següent persona per ocupar el càrrec de Jutgessa de Pau Substituta
d’Altafulla:
•

Sra. Cristina Velencoso Mir

Segon.- Notificar aquest acord al Jutge Degà del Partit Judicial d’El Vendrell per al seu
coneixement i efectes previstos a l’article 7.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny,dels Jutges
de Pau
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona proposada per al seu coneixement i efectes
oportuns.»

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



Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia (21:43h aprox.)
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7.

Proposta aprovació inicial modificació OF 24 transport adaptat (Exp. 2021/1686)

«Expedient: 2021/1686
Assumpte:

Modificació OF 24 Ordenança reguladora de la taxa de transport adaptat
PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL

Fets
Aquest Ajuntament està tramitant la modificació de l’Ordenança fiscal número 24 reguladora del transport
adaptat.
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 24 reguladora del transport
adaptat que té la redacció següent:
“Disposició Derogatòria:
Queda derogada a la entrada en vigor d’aquesta ordenança la "Ordenança reguladora de la taxa de transport adaptat".
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà del dia de la seva publicació en el butlletí oficial de la Província de
Tarragona, mantenint-se en vigor a la seva modificació o derogació expresses.
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 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, 20 d’octubre i 28 de
novembre de 2008, 21 d’octubre de 2010, 23 d’octubre de 2012 i 29 de novembre del 2021.”

2. La publicitat d’aquest acord d’aprovació inicial de la modificació del text de l’Ordenança fiscal número 24
reguladora del transport adaptat 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
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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 proposta presentada.



Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia (21:45h aprox.)
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8.

Proposta aprovació inicial modificació OF 23 transport escolar (Exp. 2021/1693)

«Expedient: 2021/1693
Assumpte:

modificació OF 23 transport escolar
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 23 taxa pel transport escolar.
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 23 taxa pel transport
escolar que té la redacció següent:
“Disposició Derogatòria:
Queda derogada a la entrada en vigor d’aquesta ordenança fiscal la "Ordenança reguladora de la taxa de transport
escolar".
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà del dia de la seva publicació en el butlletí oficial de la Província de
Tarragona, mantenint-se en vigor a la seva modificació o derogació expresses.
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 29 de setembre de
2000, i modificada pel Ple en dates 16 d'octubre de 2001, 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 2007, 20 d’octubre i 28 de novembre de 2008,
21 d’octubre de 2010 i 29 de novembre del 2021.”
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2. La publicitat d’aquest acord d’aprovació inicial de la modificació del text de l’Ordenança fiscal
número 23 taxa pel transport escolar 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 proposta presentada.



Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia (21:46h aprox.)
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9.

Proposta aprovació inicial modificació OF 3 ICIO (Exp. 2021/1738)

«Expedient: 2021/1738
Assumpte:

Modificació de l'Ordenança Fiscal n 3 reguladora del ICIO
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 3 reguladora del Impost sobre
Construcció i obres.
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 3 reguladora del ICIO que
té la redacció següent:
“ORDENANÇA FISCAL NUMERO 3
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 1. Naturalesa i fet imposable.
1.

Constitueix el fet imposable de l’Impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció,
instal·lació o obra per la qual s’exigeix l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, tant si s’ha
obtingut o no l’esmentada llicència, o per a la que s’exigeix la presentació de declaració responsable o
comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest municipi.

2.

Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior poden consistir en:
1.

Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta.

2.

Obres de demolició.

3.

Obres en edificis, tant aquelles que modifiquen la seva disposició interior com el seu aspecte exterior.
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4.

Les construccions, instal·lacions i obres fetes en la via pública per empreses subministradores de serveis
públics.

5.

Qualsevol altra construcció, instal·lació i obra que requereix llicència urbanística.

6.

Legalització de construccions i instal·lacions preexistents.

Article 2. Subjectes passius.
1.

Són subjectes passius d’aquest Impost, a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que són els propietaris de la
construcció, instal·lació o obra, tant si són o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitza aquesta. A
aquests efectes té la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporta les despeses o el
cost de la seva realització.

2.

Tenen la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·liciten les corresponents llicències o
presentin les corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies o bé realitzen la construcció,
instal·lació i obra, si aquesta no la realitza el subjecte passiu contribuent. El substitut pot exigir del contribuent
l’import de la quota tributària satisfeta.

3.

Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canvia el seu domicili,
està obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, i el canvi
de domicili no produeix efectes davant l’Administració fins a partir del moment de la presentació de l’esmentada
declaració. No obstant l’Administració pot rectificar el domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant l’oportuna
comprovació.

4.

Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estan obligats a
designar un representant amb domicili al territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda
pública.

Article 3. Base imposable, quota i meritació

-

La base imposable d’aquest Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, a
efectes de la liquidació que es regula a l’article següent. S’entén com a cost real i efectiu el cost d’execució
material de la construcció, instal·lació o obra. No formen part de la base imposable del tribut l’Impost sobre el
Valor Afegit i impostos anàlegs, taxes i preus públics i resta de prestacions patrimonials de caràcter públic local
relacionades amb la construcció, instal·lació o obra, ni els honoraris de professionals, el benefici empresarial del
contractista ni qualsevol altre concepte que no integra, estrictament, el cost d’execució material.
En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per al desenvolupament de
l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat
o identitat pròpia respecte de la construcció o instal·lació realitzades.
La quota de l’Impost és la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. En cap cas la quota
tributària a pagar serà inferior a 3 €.

-

La liquidació provisional a compte es practica quan es concedeixi la llicència preceptiva o quan, no havent-se
sol·licitat, atorgat o denegat encara aquella, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra.

Article 4. Liquidació provisional a compte i pagament
-

La liquidació provisional a compte es gestiona per la modalitat d’autoliquidació. Per aquest motiu els subjectes
passius d’aquest impost estan obligats a declarar la base imposable i autoliquidar i ingressar el deute tributari
resultant de conformitat amb aquest article.

-

En el moment de presentació de la sol·licitud de llicència de construcció, instal·lació o obra el subjecte passiu ha
de presentar el projecte i el pressupost d’execució estimat, visat pel Col·legi oficial corresponent en aquells casos
en que sigui preceptiu.

-

La base imposable de la liquidació provisional a compte està constituïda pel major d’aquests imports:

-

1.

El pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats, sempre que aquest hagi estat
visat pel Col·legi Oficial corresponent.

2.

El que resulti d’aplicar a la superfície construïda, al volum, o als metres lineals, segons es tracti, els mòduls,
rectificats si és el cas, per l’aplicació dels coeficients que consten a l’annex d’aquesta ordenança.

En els supòsits en què no siguin d’aplicació els corresponents mòduls establerts en la present Ordenança, la
determinació de la base imposable de la liquidació provisional a compte serà l’import del pressupost de la
instal·lació, construcció o obra.
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-

L’autoliquidació a la que es fa referència en l’apartat 1 d’aquest article s’haurà de practicar per part del subjecte
passiu en el moment de sol·licitar la llicència i haurà d’ingressar l’import resultant mitjançant les entitats
col·laboradores autoritzades.
El termini per efectuar l’ingrés de l’autoliquidació serà d’un mes a partir de la presentació de la sol·licitud de la
llicència o de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació prèvia. Si l’últim dia del termini és
dissabte o festiu, la fi del termini d’ingrés es traslladarà al primer dia hàbil següent.

Article 5. Liquidacions definitives
1.

Un cop finalitzada la construcció, instal·lació o obra, l’administració encarregada de la gestió del tribut mitjançant
l’oportuna comprovació administrativa modificarà, si s’escau, la base imposable per la qual s’ha realitzat la
liquidació a compte, practicant la liquidació definitiva corresponent i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si
s’escau, la quota que correspongui.

2.

L’administració encarregada de la gestió o de la inspecció pot requerir a les persones interessades per tal que
aportin, en el termini de 10 dies hàbils, altres documents que s’estimen necessaris per a dur a terme la liquidació
definitiva de l’Impost; els que no atenen als requeriments formulats dins de l’esmentat termini, sense causa que
ho justifiqui, incorren en les infraccions tributàries previstes a la Llei general tributària.

3.

No tindran la consideració de liquidacions definitives aquelles que l’Administració practiqui abans de la finalització
de la construcció, instal·lació o obra, entre d’altres aquelles que tinguin per objecte corregir la liquidació
provisional efectuada pel contribuent o practicar la liquidació provisional en aquells casos en que el contribuent
no autoliquidi l’impost.

Article 6. Bonificacions i exempcions
No s’aplicaran més bonificacions i exempcions que les legalment establertes.1
En concret, s’aplicaran les següents bonificacions:
a) Prèvia sol·licitud del subjecte passiu i l’adopció del corresponent acord per l’òrgan competent s’aplicarà una
bonificació de com a màxim el 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, en aquelles construccions, instal·lacions u
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.
Per obtenir la bonificació caldrà informe favorable de l’arquitecte municipal conforme l’interessat es troba dintre dels
supòsits regulats en aquest article.
La bonificació s’aplicarà en l’import de les despeses que suposin una millora de les següents condicions, sempre i quan
les vivendes no es trobin en el supòsit d’obra nova:


Per la millora de les condicions de seguretat i reforços estructurals tindran una bonificació del 10%.



Per la millora de les condicions d’habitabilitat, reparacions de cobertes, renovacions de fusteria i aïllaments
tindran una bonificació del 35%.



Per la recuperació del valor compositiu o històric, restauració d’elements deteriorats, renovació de façanes,
tindrà una bonificació del 50%.



Les obres realitzades a la Vil·la romana dels Munts tindran una bonificació del 95%.

b) Prèvia sol·licitud del subjecte passiu i l’adopció del corresponent acord, s’aplicarà una bonificació del 95 per cent en
la quota íntegra de l'impost, en aquelles construccions, instal·lacions u obres que incorporin sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les
instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de
l’administració competent. La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu
cas, la bonificació a que es refereix l’apartat a) anterior.
c) Prèvia sol·licitud del subjecte passiu i l’adopció del corresponent acord, s’aplicarà una bonificació del 50 per cent en
la quota íntegra de l'impost, en aquelles construccions, instal·lacions u obres referents als habitatges de protecció
oficial.
La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions a que
es refereixen els apartats anteriors.
d) Prèvia sol·licitud del subjecte passiu i l’adopció del corresponent acord, s’aplicarà una bonificació del 90 per cent en
la quota íntegra de l'impost, en aquelles construccions, instal·lacions u obres que afavoreixin les condicions d’accés i
habitabilitat dels discapacitats. La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el
seu cas, les bonificacions a que es refereixen els apartats anteriors.
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Article 7. Inspecció i recaptació
La inspecció i recaptació de l’impost es realitza d’acord amb el que preveu la Llei general tributària, les altres
disposicions concordants reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Article 8. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que per aquestes
corresponen en cada cas, s’aplica el règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la
complementen i desenvolupen.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera: La present Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es completa amb
l’annex que s’incorpora a la mateixa:
Annex: Conté els elements necessaris per la determinació de l’obligació tributària, així com la imposició dels elements
d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament.
Segona: Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o qualsevol altra norma de rang
legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica, entenent-se modificat el text
d’aquesta Ordenança per la nova disposició.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a l’Ajuntament d’Altafulla a 30 de novemebre de 1989
i, modificada pel Ple de la Corporació en dates 21 de novembre de 1991, 13 de novembre de 1992, 19 de novembre
de 1993, 30 d'octubre de 1996, 6 de novembre de 1997, 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 i
19 d’octubre de 2015.
Començarà entrarà en vigor e dia de la seva públicació l BOP, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació
o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT
Article 1. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà del 3,83% per cent.
Article 2. Taula de mòduls per la determinació de la base imposable
Valors per l’àrea geogràfica de la província de Tarragona.
EDIFICACIÓ. Edificacions de nova planta i addicions i obres de reforma i rehabilitació.
Tipologia

Preu de referència

1.- Ascensor.
4.854,50 €
2.- Arquitectura monumental. Discoteques. Hotels 5*. Museus. Teatres,
Auditoris. Sales de cinema.
2.1.- OBRA NOVA
2.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’
edifici.
2.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
2.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
2.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
2.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
2.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
2.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
2.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni

1.747,62 €
1.601,97 €
1.456,35 €
1.310,70 €
1.019,43 €
728,16 €
436,89 €
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instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
3.- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris.
3.1.- OBRA NOVA
3.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’
edifici.
3.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
3.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
3.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
3.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
3.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
3.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
3.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
4.- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4*. Centres d’ investigació i
laboratoris universitaris. Centres penitenciaris. Estacions, Aeroports i
terminals de transport. Facultats i escoles universitàries. Saunes.
4.1.- OBRA NOVA
4.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’
edifici.
4.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
4.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
4.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
4.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
4.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
4.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
4.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
5.- Edificis de jutjats. Laboratoris d’ anàlisi. Palaus d’ exposicions i
congressos.
5.1.- OBRA NOVA
5.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’
edifici.
5.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
5.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
5.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
5.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
5.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
5.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
5.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
6.- Aparhotel i residències. Cementiris . Centres de culte. Clubs socials
amb serveis. Edificis administratius. Edificis de serveis públics. Hotels
de 3*
6.1.- OBRA NOVA
6.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’
edifici.
6.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’
edifici.
6.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
6.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ

1.631,11 €
1.495,18 €
1.359,26 €
1.223,33 €
951,48 €
679,63 €

407,77 €

1.514,60 €
1.388,37 €
1.262,17 €
1.135,95 €
883,51 €
631,07 €

378,64 €

1.398,09 €
1.281,58 €
1.174,78 €
1.045,39 €
815,55 €
582,54 €

349,52 €

1.281,58 €
1.174,78 €
1.067,99 €
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6.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les
façanes.
6.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
6.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
6.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
7.- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alts equipaments. Edificis
d’ oficines. Escoles i instituts grau mig. Hotels de 2*. Laboratoris
industrials. Locals bancaris. Oficines. Pavellons i complexos esportius i
d’ oci. Restaurants i cafeteries. Habitatges unifamiliars de mes de
200m2.
7.1.- OBRA NOVA
7.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’
edifici.
7.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’
edifici.
7.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
7.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
7.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
7.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
7.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
7.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
8.- Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP. Hostals i pensions.
Hotels d’ 1*. Llars d’ infants i parvularis. Piscines cobertes. Habitatges
unifamiliars de mes de 150m2 i de menys de 200m2.
8.1.- OBRA NOVA
8.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’
edifici.
8.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’
edifici.
8.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
8.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
8.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les
façanes.
8.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
8.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació
de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
8.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
9.- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i
escorxadors. Sales d’ usos múltiples. Habitatges unifamiliars entre
40 fins a 150m2.
9.1.- OBRA NOVA
9.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’
edifici.
9.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’
edifici.
9.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
9.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
9.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
9.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.

961,18 €
747,59 €
533,98 €

320,39 €

1.165,08 €
1.067,99 €
970,90 €
873,81 €
679,63 €
485,45 €

291,27 €

1.048,57 €
961,18 €
873,81 €
786,42 €
611,65 €
436,89 €

262,14 €

932,06 €
854,39 €
776,72 €
699,04 €
543,70 €
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9.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació
de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
9.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
10.- Habitatge plurifamiliar o col·lectiu. Vestidors.
10.1.- OBRA NOVA
10.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’
edifici.
10.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’
edifici.
10.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
10.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
10.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les
façanes.
10.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
10.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació
de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
10.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
11.- Edificis d’ aparcaments. Locals i magatzems comercials sense ús.
Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes edifici industrial.
11.1.- OBRA NOVA
11.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’
edifici.
11.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’
edifici.
11.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
11.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
11.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les
façanes.
11.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
11.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació
de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
11.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
12.- Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials , tallers i
fàbriques. Garatges. Graners o granges. Quadres estables.
12.1.- OBRA NOVA
12.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’
edifici.
12.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’
edifici.
12.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
12.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
12.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les
façanes.
12.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
12.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació
de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
12.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
13.- Magatzems , naus industrials, casetes d’eines, petites construccions

388,36 €

233,01 €

815,55 €
747,59 €
679,63 €
611,65 €
475,73 €
339,80 €

203,88 €

699,04 €
640,79 €
582,54 €
524,28 €
407,77 €
291,27 €

174,76 €

582,54 €
533,98 €
485,45 €
436,89 €
339,80 €
242,71 €

145,62 €
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agrícoles
13.1.- OBRA NOVA
13.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’
edifici.
13.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’
edifici.
13.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
13.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
13.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les
façanes.
13.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
13.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació
de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
13.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
14.- Coberts.
14.1.- OBRA NOVA
14.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’
edifici.
14.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’
edifici.
14.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
14.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
14.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les
façanes.
14.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
14.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació
de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
14.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

407,77 €
373,79 €
339,80 €
305,83 €
237,87 €
169,89 €

101,93 €

349,52 €
320,39 €
291,28 €
262,14 €
203,88 €
145,62 €

87,37 €

URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL.

Tipologia
1.- Piscines (sense cobrir).
2.- Parcs i jardins.
3.- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i cobertes.
Graderies. Obres d’ urbanització.
4.- Estacionaments en superfície. Paviments d’ asfalt. Tanques i murs.
Urbanització bàsica. (*)
5.- Urbanització complementària. (**). Paviments amb drenatge.
6.- Condicionament de terreny.
7.- Estesa de línia elèctrica soterrada
8.- Estesa de línia elèctrica per façana
9.- Estesa de línia elèctrica aèria
Suport de formigó de línia elèctrica aèria
Suport metàl·lic de línia elèctrica aèria

Preu de
referència
533,98 €
194,18 €
145,62 €
106,79 €
48,53 €
24,27 €
28,21 €
16,92 €
11,28 €
1.128,36 €
2.031,03 €

(*) Urbanització bàsica:
Moviment de terres
Xarxa de clavegueram
Xarxa d’ aigua
Xarxa d’ electricitat
Telecomunicacions

15%
35%
15%
20%
15%
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(*) Urbanització complementària:
Pavimentació
50%
Voreres
25%
Enllumenat
10%
Jardineria i mobiliari urbà 15%”

2. La publicitat d’aquest acord d’aprovació inicial de la modificació del text de l’Ordenança fiscal número 3
reguladora del ICIO 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 proposta presentada.



Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia (21:47h aprox.)
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10. Proposta aprovació delimitació terme municipal Altafulla - La Nou de Gaià (Exp.
2021/1765)
«Expedient: 2021/1765
Assumpte:

Delimitació terme municipal Altafulla La Nou de Gaià

PROPOSTA D’ACORD
En relació amb l'expedient relatiu a la delimitació de termes municipals, 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

Els antecedents de fet es troben en l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
d’Altafulla i de La Nou de Gaià, el contingut de la qual s’incorpora com Annex I al final d’aquest
document.
LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable és la següent:
— L'article 25 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— Els articles 27 a 38 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i
la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya.
— L'article 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— L'article 10 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat
per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable i que procedeix la seva resolució pel Ple, amb el quòrum de majoria absoluta, exigit
en els articles 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats
de Catalunya i 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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 de resolució:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la delimitació amb el contingut recollit en l'Acta de partió de data 20 d’octubre

de 2021 que obra en l'expedient, dels termes municipals d’Altafulla i de la Nou de Gaià.
SEGON. Si s’aprova pel Ple per majoria absoluta, remetre certificació del present Acord i còpia de

l'Acta de les operacions de delimitació al Departament competent en matèria d'administració local de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que es disposa en l'article 31 del Decret 244/2007, de 6
de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
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A més a més, s’haurà de remetre certificació al Departament competent en matèria d’administració local
de la Generalitat de Catalunya conforme l’Ajuntament d’Altafulla ha notificat a la persona interessada
l’inici de l’expedient de delimitació dels termes municipals d’Altafulla i de la Nou de Gaià.
Annex I
ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D'ALTAFULLA I DE LA NOU
DE GAIA
Lloc: Ajuntament d’Altafulla
Dara: 20 d’octubre de 2021
Hora d’inici: 10:00 fores
Hora d’acabament: 11:00 hores
Hi assisteixen:
En representació de l’Ajuntament d’Altafulla:
Il·lm. Sr. Jordi Molinera i Poblet, alcalde
Sr. Héctor López Bofill, regidor
Sr. Llu c Sumoy Van Dycj, tècnic
Sra. Eva PEdraza Bolaño, secretària
En representació de l'Ajuntament de la Nou de Gaià:
ll·lma. Sra. Josepa Figueras Briones, alcaldessa
Sr. Roger Santamaria Pocurull, regidor
Sra. Montse Pocurull Duch, secretària
En representació de la Generalitat de Catalunya:
Sr. Raül Ledo Fernández, tecnic designat conjuntament per la Direcció General d'Administració Local i per l'lnstitut
Cartografíe i Geol6gic de Catalunya.

Els ajuntaments fan constar que s'ha comunicat la data d'inici de les operacions de delimitació als propietaris de les
finques afectades, deis quals, a la reunió celebrada el dia 20 d'octubre de 2021, han comparegut els següents:


Sra. Núria Martí Rovira



Sra. Merce Rovira Gallofré

Desenvolupament de les operacions:
Els documents de partida són l' Acta de la operación practicada para reconocer la línea de termino y señalar los
mojones comunes a los términos municipales de Altafulla y de la Nou pertenecientes ambos a la provincia de Gerona,
de 28 d'octubre de 1919 i els quaderns topografics annexes aixecats per !'Instituto Geografico y Estadístico.
En base a aquesta documentació, la Direcció General d'Administració Local (DGAL) i l'lnstitut Cartogràfíc de Catalunya
(ICC), van elaborar el document "Replantejament de la línia de delimitació entre els termes municipals d'Altafulla i
de la Nou de Gaià, Fites F-1 a F-2”, de 19 de maig de 2009, en què es localitzen les fites reconegudes en aquestes
actes.
En 24 d’abril de 2017 la DGAL va trametre una còpia del document esmentat als ajuntaments afectats.
Posteriorment, el dia 20 d'octubre de 2021, s'han reunit els representants municipals i de la Generalitat de Catalunya
i, sobre la base d'aquesta documentació han realitzat les operacions de delimitació.
Els representants deis ajuntaments d'Altafulla i de la Nou de Gaia accepten les coordenades UTM reaIs de les fites
primera (F1) i segona (F2), localitzades sobre el terreny.
D'acord amb aquests antecedents, els representants dels ajuntaments reconeixen la línia de terme següent:
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Fita 1: se situa entre les partides a l'est de les Esplanes, al nord-oest del Fondo del Mariquillo i al sud-oest del mas
d'en Boada. Aquesta fita és també comuna amb el terme municipal de la Pobla de Mantornes. Les coordenades UTM
ETRS89 31N són: X: 364370,2 i Y: 4559190,0.
Fita 2: se situa a l'encreuament del Camí de la Pobla de Mantornes a la riera de Gaia amb el camí de la Partió. La línia
de terme reconeguda entre les fites primera i segona és l'eix del camí de la Partió, on es traben situades ambdues
fites. Aquesta fita és també comuna amb el terme municipal de la Riera de Gaiá Les coordenades UTM ETRS89 31N
són: X: 363995,6 i Y: 4558982,8.
Els punts localitzats sobre el terreny que consten a l'acta tenen precisió submetrica (2o), mentre que les precisions
deis altres punts depenen deis diferents documents cartografíes utilitzats per determinar la seva posició.
Finalment, s’estén la present acta amb la conformitat dels representants dels dos ajuntaments que, d'acord amb
l'article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada pels
plens respectius amb el quòrum de la majoria alsoluta del nombre legal de membres de la corporació.
De la qual cosa en donen fe els secretaris dels dos ajuntaments.

Signatures
Per l’Ajuntament d’Altafulla:
Alcalde

Regidor

Tècnic

Secretària

Per l’Ajuntament de la Nour de Gaià:
Alcaldessa

Regidor

Secretària

Per la Generalitat de Catalunya:
Tècnic

Relació de coordenades UTM ETRS89 31N de la línia de terme
Relació de coordenades UTM ETRS89 31N que defineixen la línia de terme d'acord amb allò que estableix l'article 33.1
del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
FITA
F1

PUNT

X

Y

364370,2
364370,2
364339,7
364314,1
364306,1
364286,2
364270,0
364256,0
364229,9
364210,2
364189,1
364175,6
364153,8
364135,3
364116,7
364102,5
364114,8

4559190,0
4559190,0
4559179,7
4559171,0
4559166,2
4559153,1
4559142,5
4559133,7
4559130,5
4559127,8
4559124,6
4559122,7
4559114,4
4559107,7
4559100,1
4559094,4
4559044,6
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F2

364109,7
364096,0
364074,7
364041,7
364008,6
363998,9
363995,6

4559041,2
4559033,4
4559022,0
4559005,1
4558988,4
4558984,3
4558982,8

363995,6

4558982,8»

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



Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia (21:49h aprox.)
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11. Proposta aprovació definitiva Taxació conjunta (Exp. 2021/294)
«Expedient: 2021/294
Assumpte:

Procediment taxació conjunta projecte interconnexió dipòsit aigua Brises del Mar

INFORME-PROPOSTA DE SECRETARIA

En relació amb l'expedient relatiu a l'expropiació forçosa per raó d'urbanisme per procediment de
taxació conjunta dels següents béns:
Finca 1:

Referència cadastral:

3566929CF6536N0000XY

Propietari:

PARROQUIA

DE

SAN

MARTIN

OBISPO

DE

ALTAFULLA
Finca 2:

Referència cadastral:

43012A005000260000SW

Propietari:

CARLOS BALDRICH BOXO, RAMON BALDRICH
BOXO

Finca 3:

Referència cadastral:

43012A005000270000SA

Propietari:

CARLOS BALDRICH BOXO, RAMON BALDRICH
BOXO

Finca 4:

Referència cadastral:

43012A005000250000SH

Propietari:

CARLOS BALDRICH BOXO, RAMON BALDRICH
BOXO

Finca 5:

Finca 6:

Finca 7:

Finca 8:

Finca 9:

Finca 10:

Referència cadastral:

43012A005000240000SU

Propietari:

CIRCULO FIMOR, S.L.

Referència cadastral:

43012A005000210000SE

Propietari:

CIRCULO FIMOR, S.L.

Referència cadastral:

43012A005000230000SZ

Propietari:

CIRCULO FIMOR, S.L.

Referència cadastral:

43012A005000220000SS

Propietari:

CIRCULO FIMOR, S.L.

Referència cadastral:

43012A005000190000SS

Propietari:

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

Referència cadastral:

43012A005000110000SO

Propietari:

JOSEPA

FORTUNY

CASAS,

JOSEP

MARIA

JOSEP

MARIA

FORTUNY CASAS
Finca 11:

Referència cadastral:

43012A005000120000SK

Propietari:

JOSEPA

FORTUNY

CASAS,

FORTUNY CASAS
Consorci d’Aigües de Tarragona: Titular dret real.
Servitud d’aqüeducte
Finca 12:

Referència cadastral:

43012A005001060000SK
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Propietari:

JOSEPA

FORTUNY

CASAS,

JOSEP

MARIA

FORTUNY CASAS
Consorci d’Aigües de Tarragona: Titular dret real.
Servitud d’aqüeducte
Finca 13:

Referència cadastral:

43012A003000480000SQ

Propietari:

ANTONIO PONS SOLE

En compliment de la Provisió d'Alcaldia de data 17/02/2021, 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 pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, amb base en els següents,
ANTECEDENTS DE FET
A la vista dels següents antecedents:
Document

Data/Núm.

Informe de Secretaria

24/2/2021

Projecte d'Expropiació per taxació conjunta

22/02/2021

Informe fiscalització

25/2/2021

Informe-proposta de Secretaria

26/02/2021

Dictamen de la Comissió Informativa

16/03/2021

Acord del Ple

29/03/2021

Anunci en el Butlletíí Oficial de la Província, en el Diari i

31/03/2021

Diari Més

Seu electrònica

13/04/2021

BOPT

14/04/2021

Seu electrònica

2021/1397_31

Arquebisbat

Notificació dels Fulls d'apreuament

Observacions

/03/2021
Carlos Baldrich
2021/1398_31
/03/2021
Ramon Baldrich
2021/1400_31
/03/2021
2021/1402_31

Círculo Fimor

/03/2021

2021/1396_31

Endesa

/03/2021
2021/1403_31

Josepa Fortuny

/03/2021
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Josep Fortuny
2021/1404_31
/03/2021
Consorci d’Aigües
2021/1408_31
/03/2021
2021/1405_31

Antoni Pons

/03/2021

Escrit Arquebisbat de Tarragona, RE-2021-4108

19/05/21

Informe dels Serveis Tècnics sobre les Al·legacions

19/11/21

Escrit al·legacions

Presentades

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 109 a 115 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
— Els articles 208 a 214 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de
18 de juliol.
— Els articles 201 a 204 del Reglament de Gestió Urbanística per al desenvolupament i aplicació
de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, aprovat pel Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost.
— Els Títols V i VI del Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
— El Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, aprovat per Reial decret 1492/2011, de 24
d'octubre.
— Els articles 24 a 31 i 85 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre Expropiació Forçosa.
— L'article 3.4 del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa, aprovat per Decret de 26 d'abril de
1957.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de la Corporació d'acord amb l'article 3.4 del
Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa, aprovat per Decret de 26 d'abril de 1957.
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 de resolució:
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INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per part de l’Arquebisbat de Tarragona, amb
CIF número R4300001G, en qualitat de titular de la finca número 1 del projecte de taxació conjunta i pels
motius expressats en l'informe dels Serveis Tècnics el qual es reprodueix a continuació:

Els propietaris de la finca 1 del projecte, en data 19 de maig de 2021 van emetre al·legació en el
sentit que s’apunta a continuació:
En el punt primer manifesten la insuficiència del projecte, per quan consideren que manca
la tramitació prèvia d’un Pla especial urbanístic, que reguli les instal·lacions i equipaments en sòl no
urbanitzable en la condició de sistemes generals urbanístics.
En relació a l’actuació prevista en el projecte de referència aquesta es tracta d’un sistema
urbanístic del serveis tècnics dels contemplats a l’article 34.5bis a) del Decret legislatiu 1/2010, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).
Aquest sistema urbanístic en sòl no urbanitzable no es troba definit en el planejament urbanístic
municipal. Per aquest motiu, l’Ajuntament va procedir a la redacció, tramitació i aprovació d’un projecte
d’actuació específica, dels contemplats a l’art. 47.4d) TRLU. Concretament i pel que fa als projectes
d’actuació específica dels sistemes urbanístics de serveis tècnics, aquests es preveuen expressament a
l’art. 48bis TRLU.
En aquest sentit, l’Ajuntament d’Altafulla ha realitzat la tramitació pertinent al respecte, i
finalment, en data 3 de novembre de 2021 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va aprovar
definitivament el projecte d’actuació específica de referència. Per tant, i disposant de l’aprovació
definitiva per part de l’Administració autonòmica i amb l’emissió de tots els informes que corresponien,
s’entén que tots els aspectes que es destaquen a l’escrit d’al·legacions en relació al principi de
desenvolupament urbanístic sostenible han quedat degudament regulats en el projecte aprovat.
Concretament i respecte a les restes arqueològiques, el projecte ho preveu i ha estat informat
favorablement per part del Departament de Cultura, si bé ha efectuat observacions que hauran de ser
tingudes en compte durant l’execució de les obres.
Per la qual cosa, l’al·legació relativa a la insuficiència del projecte ha de ser desestimada.
En el punt segon manifesten una indefinició del projecte elaborat pel tècnic Sr. Josep Mª
Gil Albero, per quan no es defineixen en què consistiran les afeccions relatives a servitud de pas i
ocupació temporal.
El projecte elaborat per aquest tècnic és el projecte de taxació conjunta on es desenvolupa
íntegrament la valoració a efectes de l’expropiació dels terrenys necessaris per l’execució del projecte
constructiu de la Interconnexió dels Dipòsits de Sant Antoni i Brises de Mar.
Ara bé, la definició de les afeccions dels terrenys que s’han d’expropiar han quedat definides
prèviament en el projecte constructiu essent el projecte de taxació conjunta un acte d’aplicació d’aquell,
per quan el que efectua aquest últim és una valoració dels béns i drets afectats, prèviament definits per
aquell primer.
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Aquest projecte constructiu ha estat aprovat en data 18 de març de 2021, i previs els tràmits
oportuns, inclosa la informació pública, esdevingué aprovat definitivament. Es considera que és durant el
tràmit d’aprovació d’aquest projecte quan s’haurien d’haver efectuat les oportunes al·legacions al
respecte.
Per la qual cosa, l’al·legació relativa a la indefinició del projecte ha de ser desestimada.
En el punt tercer de l’al·legació argumenta la impugnació de la valoració de les
indemnitzacions per les afeccions a la finca 1 del projecte.
En aquest punt, basant-se en diverses Sentències del Tribunal Suprem, argumenten que tot
terreny afectat per un sistema general s’ha de valorar com a sòl urbanitzable.
En aquest sentit s’ha de dir el següent.
Totes les sentències que la propietat ha descrit en la seva al·legació van quedar sense efecte amb
l’entrada de la nova llei del sòl 8/2007 i posterior text refós de la llei del sòl 2/2008, de 20 de juny, i
actualment RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl, en les que
desvincula la valoració dels terrenys a expropiar a la seva qualificació urbanística, per atendre
exclusivament a la seva situació d’estar o no urbanitzat.
Tanmateix, l’article 35.2 del RDL 7/2015 diu literalment:
.../...
“ El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su situación y con
independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive.
Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios de
interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos pos la ordenación territorial y urbanística
como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará según la situación básica de los
terrenos en que se sitúan o por los que discurren de conformidad con lo dispuesto en esta ley. “
…/…
Amb aquesta normativa en matèria de valoracions, la Jurisprudència que la propietat esgrimeix
sobre els sistemes generals que creen ciutat és inaplicable,

que tot sigui dit no es correspon amb el

sistema que és vol construir, al tractar-se d’un servei de subministrament d’aigua a un nucli habitat, la
Urbanització Les Brises, la qual es troba separada en més de tres quilometres del casc urbà d’Altafulla,
sense formar part de la xarxa d’aigua de la ciutat.
Per la qual cosa, l’al·legació relativa a la impugnació de la valoració de les indemnitzacions ha de
ser desestimada.
En quant al punt quart de l’al·legació, manifesta la propietat que la finca objecte de
l’expropiació del projecte de referència està dotada de tots els serveis per ser considerada com a urbana.
En cap cas la finca afectada compleix els requisits que estableix l’article 21.3 RDL 7/2015 per a
tenir la situació bàsica de sòl urbanitzat.
.../...
3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado
en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o
asentamiento de población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones:
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a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación.
b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística
aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para
satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstas por la ordenación
urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las
instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con

carreteras de

circunvalación o con vías de comunicación interurbana no comportará, por sí mismo, su
consideración como suelo urbanizado.
c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que
determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación propuesta por
el instrumento de planificación correspondiente....''
Així com tampoc la finca afectada no reuneix els serveis urbanístics que estableix l’article 27.1 del
Text refós de la llei d’Urbanisme, a saber:
- No te una xarxa viaria amb un nivell de consolidació suficient per permetre la connectivitat amb
la trama viaria bàsica.
- No te una xarxa de proveïment d’aigua i sanejament consolidada amb la xarxa general.
En definitiva, no es pot determinar que una finca està urbanitzada pel sol fet que a la finca hi hagi
una construcció amb aigua i llum.
Per la qual cosa, l’al·legació relativa a la consideració de la finca com a urbana als efectes de la
valoració de les indemnitzacions ha de ser desestimada.
Per tots aquests arguments, no és procedent tampoc admetre el punt cinquè de
l’al·legació en la que s’empara amb una valoració de la finca com si es tractes d’un sòl totalment
urbanitzat, quan, pels motius fins aquí exposats, no ho està, sense entrar a discutir la metodologia
utilitzada.
Per la qual cosa, l’al·legació relativa a la valoració proposada per l’al·legant ha de ser
desestimada.

És per tot l’exposat, i en síntesi, que es proposa desestimar les al·legacions efectuades
per part del propietari de la finca 1 del projecte de referència.
SEGON. Aprovar definitivament el Projecte de taxació conjunta del “Projecte per la interconnexió
dels dipòsits de Sant Antoni i Brises del Mar” T.M. Altafulla que s'està tramitant en aquest Ajuntament.
TERCER. Notificar el present acord als interessats propietaris i titulars de béns i drets que figuren
en l'expedient, conferint-los un terme de vint dies durant el qual podran manifestar per escrit la seva
disconformitat amb la valoració establerta en l'expedient aprovat.
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Si els interessats no formulessin oposició a la valoració en el citat termini de vint dies, s'entendrà
acceptada la que es va fixar en l'acte aprovatori de l'expedient, entenent-se determinat el preu just
definitivament i de conformitat.
QUART. Traslladar l'expedient al Jurat d'Expropiació de Catalunya per a la fixació del preu just en
cas que els interessats manifestin la seva disconformitat amb la valoració continguda en el full
d'apreuament.»

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



Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia (21:50h aprox.)
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12. Proposta aprovació Pla usos platja temporada 2021-2025 (Exp. 2021/1660)
«Expedient: 2021/1660
Assumpte:

Pla Distribució Platges 2022-2026 Convocatòria Serveis de temporada 2022

PROPOSTA D’ACORD

Pla de distribució de platges 2022-2026 i autorització anual per al proper exercici 2022.
ANTECEDENTS
Mitjançant notificació amb número de registre d’entrada 2021/8417, de 2 d’octubre de 2021, es rep del
Servei del Litoral de la Generalitat de Catalunya la comunicació relativa a l’inici dels Serveis de
temporada, amb la convocatòria per a la presentació de la sol·licitud del Pla de distribució de platges
2022-2026 i la corresponent autorització anual per al proper exercici 2022.
Segons s’indica, d’acord amb l'article 113.3 de Reial Decret 876/2014 de 10 d’octubre que aprova el
Reglament general de costes, l'esmentada sol·licitud s'ha de presentar, a través de la plataforma EACAT
com a màxim el 30 de novembre de 2021.
Vist el Pla de distribució de platges 2022-2026 i la corresponent autorització anual per al proper exercici
2022.
Vist l’estudi econòmic-financer de data 18 d’octubre de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.
Segons el que estableix l’art. 52.2. apartats n) i o) 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, la competència correspon al Ple
de l’Ajuntament.
RESOLUCIÓ
Primer. Aprovar el Pla de distribució de platges 2022-2026 i la corresponent autorització anual per al
proper exercici 2022.
Segon. Trametre la sol·licitud i documentació annexa requerida al Servei del Litoral de la Generalitat de
Catalunya.»
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Els membres presents del Ple aproven la proposta presentada amb el següents vots:
A favor (11)

En contra (2)

Sr. Jordi Molinera (L’EINA-AM-ERC)

Sra. Natàlia Sanz (Ara Altafulla)

Sra. Alba Muntadas (L’EINA-AM-ERC)

Sr. Xavier Rofas (no adscrit)

Abstencions (0)

Sr. Dani Franquès (L’EINA-AM-ERC)
Sra. Gemma Maymó (L’EINA-AM-ERC)
Sr. Àlex Cañas (L’EINA-AM-ERC)
Sra. Inma Morales (PSC-CP)
Sr. Hèctor López (Junts x Altafulla)
Sra. Marisa Méndez-Vigo (AA-ECG)
Sr. Jaume Sánchez (AA-ECG)
Sr. Francesc Farré (AA-ECG)



Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia (21:53h aprox.)
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13. Moció del grup muncipal AA-ECG en suport al 25 de novembre dia internacional
per a l’erradicació de la violència masclista (Exp. 2021/1931, ENTRA-202110003)
« MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA DE SUPORT AL 25 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL PER A L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

D'ençà d’uns anys, la violència masclista ha estat al centre de moltes de les polítiques públiques de
gènere i de les lleis més transcendents en matèria d'igualtat. Això podria semblar una victòria per a posar
fi a la violència masclista. Tanmateix, les eines de política pública que s’han anat generant són
insuficients atesa la gran dimensió del treball a desenvolupar. No abasten la complexitat de les violències
que pateixen les dones, lesbianes i trans.
El moviment feminista ha posat de manifest la necessitat d'abordar la violència masclista en tots els seus
àmbits, i no quedar reduïda a una definició restrictiva centrada exclusivament a la violència en la parella.
Altres tipus de violències en van quedar fora, el que ha generat noves desproteccions i desajustos que
han estat denunciats en els darrers anys persistentment. Per això, s’ha d'abordar amb la mateixa força
tots els tipus de violència masclista. Hem d’ampliar la mirada i visibilitzar també la violència institucional,
la violència econòmica, les violències sexuals, l’assetjament laboral, la violència vicària, la violència
obstètrica, la violència cap a les dones migrades (especialment, exercida a través de la llei d'estrangeria),
envers les dones trans o amb diversitat funcional o els feminicidis efectuats fora del marc de la parella.
Encara que posteriorment la Llei catalana contra la violència masclista ha anat incorporant una mirada
més enllà de la parella, tot i així els recursos i serveis d’atenció segueixen enfocant-se molt especialment
a un perfil determinat de dona i un tipus de violència.
La crisi social generada per la pandèmia ha evidenciat la vulnerabilitat social de moltes dones, lesbianes i
trans i la necessitat de posar en el centre el valor dels treballs de cura. L'economia feminitzada i no
remunerada de la cura, ha estat un amortidor de la manca d'inversió en el sistema social i ha agreujat la
situació de dones en clara situació de vulnerabilitat. Les violències masclistes també poden convergir amb
altres eixos de discriminació, com l'origen, el color de la pell, la situació administrativa, l'edat, la classe
social, la diversitat funcional o psíquica, la salut, l'orientació sexual o identitat i expressió de gènere, que
fa que impactin de manera agreujada i diferenciada. La interacció d'aquestes discriminacions i situacions
s’ha de tenir en compte a l'hora d'abordar les violències masclistes.
Respecte la violència institucional, lluny de la prevenció, protecció i reparació que haurien de garantir les
institucions, durant els processos de guarda i règim de visites, en moltes ocasions, es segueix utilitzant
l’anomenada Síndrome d’Alienació Parental, especialment contra les dones. Una síndrome inexistent,
negada per l'OMS i el CGPJ i prohibida per llei a Catalunya, però que s'aplica molt sovint en processos en
els quals hi ha denúncia per violència masclista o d'abusos sexuals a menors. També cal tenir presents
els arxivaments per "manca de proves" de les denúncies per assetjament de les treballadores de la llar; o
els casos de retirada dels fills i filles per part de la DGAIA basant-se en prejudicis racistes i culturals.
En aquest context de pandèmia, la violència econòmica també està provocant un augment de les
precarietats laborals i de la feminització de la pobresa. Tanmateix, aquestes situacions de precarietat no
han anat acompanyades per polítiques públiques que donin suport a les dones, lesbianes i trans en
situacions de violència masclista. Moltes persones migrades, afectades per la Llei d'Estrangeria, o amb
ocupacions sense protecció laboral ni tampoc social, han quedat excloses dels ajuts i subsidis davant
l'emergència social. Aquestes mesures han deixat especialment enrere a moltes dones, lesbianes i trans,
que per treballar en l'economia informal són precisament les més vulnerables. Al mateix temps, calen
polítiques públiques d’habitatge ambicioses i estructurals que aturin definitivament els desnonaments,
ampliïn el parc públic i social de l’habitatge i que sancionin l’especulació immobiliària i l’incompliment de
la funció social de l’habitatge.
Posar nom a aquestes exclusions i violències ha estat una de les lluites principals del moviment
feminista: visibilitzar-les per poder-les combatre, i per a aconseguir que les administracions públiques
assumeixin aquesta lluita com una tasca pròpia i desenvolupin sistemes de suport i acompanyament per
a totes les dones. Calen canvis estructurals claus per a la prevenció, l’atenció i la recuperació de tota
mena de violències masclistes. La violència masclista ha de ser una prioritat, una voluntat real de canviar
l’organització política, social, econòmica i cultural androcèntrica.
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No ens podem permetre parlar d’igualtat en una societat que manté una estructura que perpètua i
reprodueix la violència. Hem de treballar per desarticular el model patriarcal, exigir l’equitat de gènere i
que totes les polítiques públiques municipals, inclosos els pressupostos, tinguin perspectiva de gènere i
feminista. Revisar tot el funcionament de l’administració municipal per evitar generar victimització i
suprimir qualsevol tipus de violència institucional, entenen la mateixa com la violència exercida per
l’administració pública, per acció o per omissió.
Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal d’Alternativa Altafulla- En Comú Guanyem a l'Ajuntament
d’Altafulla proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Mostrar el ferm compromís per l'erradicació de les violències masclistes amb polítiques i

mesures que desactivin la violència estructural que sustenta el patriarcat, considerant la diversitat de les
dones, adolescents i nenes, la interseccionalitat i l’impacte agreujat i diferenciat quan les violències
masclistes es projecten alhora sobre diversos eixos de discriminació.
SEGON. Comprometre a assegurar l’efectivitat dels drets de les dones, lesbianes i trans, adolescents i

nenes, a una vida lliure de violències establint procediments i mesures per evitar la violència institucional
i depurant responsabilitats quan qui pertany i/o treballi per a l’administració municipal exerceixi actes de
discriminació, així com protegint-les front a les discriminacions que puguin causar tercers.
TERCER. Ampliar el pressupost municipal per incidir qualitativament i quantitativament en els diferents

àmbits d’intervenció en violències masclistes: sensibilització i prevenció, detecció, atenció, recuperació i
reparació. Amb un pla d’abordatge i amb avaluació de l’impacte d’aquesta ampliació i compromís de
seguiment.
QUART. Empadronar immediatament totes les dones migrades per tal que no quedin excloses de

sistemes d’ajuts, tinguin accés al sistema de salut i al sistema d’atenció social.
CINQUÈ. Elaborar un Pla de xoc contra la feminització de la pobresa i recursos per la inserció laboral de

les dones. En concret i com a mínim, plans d'ocupació per dones en situació de Violències masclistes, alta
vulnerabilitat, en situació administrativa irregular, etc. Un pla d’ocupació femení 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 públiques han 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 en totes les àrees i serveis de l’administració local, i en totes les categories laborals, amb
l’objectiu final que el percentatge de treballadores sigui proporcional a la distribució poblacional del
municipi.
SISÈ. Garantir l’habitatge social immediat per a dones en situació de violència masclista 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.
SETÈ. Traslladar els presents acords al Ministeri d’Igualtat, la Conselleria d’Igualtat i Feminismes,

l’Institut Català de les Dones, els grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.
Altafulla, 18 de noviembre de 2021»

Els membres presents del Ple aproven per unanimitat la moció presentada pel grup municipal
AA-ECG.



Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia (22:07h aprox.)
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14. Moció dels grups municipals Junts per Altafulla i AA-ECG per la qual es declara la
ultra activitat de les retribucions per assistència dels regidors i regidores als
òrgans de govern municipal anteriors al 26 de juny de 2019 contingudes en el
cartipàs aprovat pel Ple de 23 de juny de 2015 (Exp. 2021/1931, ENTRA-202110041)
«A diferència de les retribucions per dedicació dels membres de l’equip de govern que són fixades per
decisió política en el cartipàs municipal la retribució per assistència dels regidors i regidores en els òrgans
de govern municipal tenen la naturalesa d’indemnització i, per bé que la seva quantitat precisa també
forma part de l’àmbit de decisió política de la corporació, han de ser contemplades en el règim retributiu
dels regidors i regidores d’acord amb l’article 75.2 i 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local.
En aquest sentit, atesa l’anul·lació del règim de retribucions fixat en el ple celebrat el 26 de juny de 2019
a causa de l’anul·lació del mateix ple per vulneració de les normes bàsiques de convocatòria de les
sessions dels ens locals segons la sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de
Tarragona de 17 de novembre de 2021 dictada en el procediment abreujat 301/2019-D el ple de la
corporació declara:
1) La ultra activitat del règim de retribucions per assistència dels regidors i regidores en els òrgans
de govern municipal (ple, comissions informatives, junta de portaveus i junta de govern local) i
en el consell de l’empresa mixta d’aigües d’Altafulla en la quantitat vigent abans del 26 de juny
de 2019 i contingut en el cartipàs aprovat en el ple de 23 de juny de 2015.
2) Que aquest règim de retribucions per assistència dels regidors i regidores en els esmentats
òrgans de govern i en la quantitat vigent abans del 26 de juny de 2019 és efectiu d’ençà del 22
de novembre de 2021.
Hèctor López i Bofill
Portaveu del Grup Municipal de
Junts per Altafulla»

Es retira la moció, ja que com s’ha aprovat el tercer punt de l’ordre del dia, aquesta moció no
té raó de ser.



Instant de la vídeo-acta on es tracta aquest punt de l’ordre del dia (22:16h aprox.)

Arribats en aquest punt de la sessió, es vota la inclusió per urgència de les següents mocions:


Moció del grup municipal AA-ECG en contra de la providència TS i de suport a la
immersió lingüística. S’aprova per unanimitat la seva inclusió.



Moció dels grups municipals L’EINA-AM-ERC, Junts per Altafulla i regidor no adscrit en
suport de l’escola catalana. S’aprova per unanimitat la seva inclusió.
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Moció del grup municipal AA-ECG contra providència TS i de suport a la immersió
lingüística.
« MOCIÓ DE REBUIG A LA PROVIDÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I DE SUPORT AL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
DE CATALUNYA

El Tribunal Suprem, mitjançant una providència, no admet el recurs de cassació del Govern de la
Generalitat de Catalunya en contra de la sentència del TSJC que imposava la utilització del castellà com a
llengua vehicular en el 25% del currículum educatiu. Aquest fet suposa la ruptura de la immersió
lingüística en català que s’aplica en l’educació obligatòria.
La immersió lingüística és un model que té un amplíssim consens social, polític, social i pedagògic i ha
demostrat ser un model d’èxit. Ha estat una aposta pedagògica i no pas ideològica, producte d’una
voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels
ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels
centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural. Atacar la immersió lingüística és
atacar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
Aquesta decisió judicial és una pèssima notícia que només busca atacar el nostre model d’escola catalana
i situar-nos en la inseguretat jurídica. És sospitós que en el moment de l'aprovació del pressupost i
l'acord sobre la llei de l’audiovisual la justícia torni a atacar el català. La dreta judicial està intentant fer
oposició al govern de coalició a través dels jutjats.
Un cop més el poder judicial fa de poder legislatiu. El 19 de gener de 2021 va entrar en vigor l’actual Ley
Orgánica de Modificación de la LOE, derogant d’aquesta manera la LOMCE, anterior llei educativa. La
LOMLOE defensa que han de ser les administracions educatives les que decideixin el règim lingüístic als
centres educatius. A Catalunya, l’administració educativa és el Departament d’Educació de la Generalitat,
a través de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). La sentència del Suprem respon al marc legislatiu de la
LOMCE, una llei actualment derogada.
No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema educatiu català. La LOMCE va ser un exemple
més d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El tribunal suprem
ja va dictaminar, en la disposició addicional 38, atorgar 6.000 euros a les famílies que demanessin
escolarització en llengua castellana com a vehicular. El febrer de 2018, el Constitucional va anul·lar
aquesta disposició de la LOMCE per entendre que envaïa competències perquè el règim lingüístic, a
Catalunya, és competència autonòmica.
Tenim una llei amb un ampli suport polític, social i pedagògic, la Llei d’Educació de Catalunya, com la
legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu amb bons resultats
acadèmics. L’alumnat assoleix els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües en finalitzar
l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant
aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús
social de la llengua catalana, a garantir i a promoure la igualtat d’oportunitats en una societat
cohesionada.
Per tots aquest motius i davant d’uns moments en què l’ús de la llengua catalana centra molts debats per
la seva pèrdua social i comunicativa, entenent que ara és el moment de defensar el model d’immersió
lingüística i considerant que la llengua catalana es Patrimoni de la Humanitat, com totes les llengües,
calen mesures davant del predomini de les llengües majoritàries sobre les minoritzades, el grup
d’ALTERNATIVA ALTAFULLA-EN COMU GUANYEM a l’Ajuntament d’Altafulla proposa l’adopció dels
següents:
ACORDS

Primer.- Rebutjar la providència del Tribunal Suprem i el fet que amb aquesta decisió avala la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè respon a criteris basats en la LOMCE.
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
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Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana, que busca
dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i de la LEC,
la Llei d’Educació de Catalunya.
Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat que adopti totes les mesures necessàries per garantir el
model d’èxit de la immersió lingüística a l’escola
Cinquè.- Donar suport al nostre model d’escola i reconèixer el paper que la comunitat educativa ha
tingut en defensa del model exitós, compromès amb la cohesió social que garanteix la igualtat
d’oportunitats i que assegura el coneixement de totes dues llengües per part de l’alumnat.
Sisè.- Defensar l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la
qualitat educativa a través del consens que hem construït els darrers 30 anys.
Setè - Comprometre’s a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a
construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi infants i joves per la seva
llengua d’origen.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al
Departament d’Educació, a la Secretaria de Política Lingüística, al Ministeri d’Educació, als Grups
Parlamentaris al Congrés dels Diputats, als Grups Parlamentari al Parlament de Catalunya, a AFFaC, a
FAPAES i al Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya.
Altafulla, 29 de noviembre de 2021»

Els membres presents del Ple aproven la moció presentada pel grup municipal AA-ECG amb els
següents vots:
A favor (10)

En contra (0)

Abstencions (2)

Sr. Jordi Molinera (L’EINA-AM-ERC)

Sra. Inma Morales (PSC-CP)

Sra. Alba Muntadas (L’EINA-AM-ERC)

Sra. Natàlia Sanz (Ara Altafulla)

Sr. Dani Franquès (L’EINA-AM-ERC)
Sra. Gemma Maymó (L’EINA-AM-ERC)
Sr. Àlex Cañas (L’EINA-AM-ERC)
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 aquesta moció (22:17h aprox.)
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Moció dels grups municipals L’EINA-AM-ERC, Junts per Altafulla i regidor no adscrit
en suport de l’escola catalana.
« MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL 25% DEL TSJC I DE SUPORT I ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA.CAT
PRESENTADA PER L’EINA-ERC, JUNTS I EL REGIDOR NO ADSCRIT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la llengua pròpia de Catalunya
és el català i que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en
l’ensenyament.
Atès que, en el mateix sentit, la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, en l’article 20 defineix
la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en tots els nivells educatius.
Atès que la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya) fixa el règim lingüístic derivat
de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en
matèria de llengua pròpia i, per tant, determina el règim lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat
de garantir la normalització lingüística del català i també de la llengua occitana, denominada aranès a
l’Aran, que és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableixen
l’Estatut, la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran i la llei de política lingüística.
Atesa la disposició addicional trenta-vuitena de la LOMLOE (Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, de
modificació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació)
Atès que compartim que el català ha de ser la llengua de cohesió del conjunt de la ciutadania, perquè és
el vehicle d’expressió d’una societat, és el tret característic d’una cultura i és patrimoni també dels
habitants no catalanoparlants del país i aspirem a la plena normalització de l’ús de la llengua en tots els
àmbits.
Atès que la societat catalana sempre ha situat la reivindicació lingüística al costat de la lluita per la
democràcia, la llibertat i els drets personals i col·lectius i que compromís i el consens al voltant d’aquest
valors va concretar-se amb l’impuls que un grup de mares i pare de Santa Coloma va donar al projecte
d’immersió lingüística (1983) amb l’objectiu d’estendre el coneixement de la llengua catalana entre les
noves generacions i garantir així la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
Atès que l’educació és el planter de la ciutadania poliglota mitjançant un sistema educatiu universal,
inclusiu i d’acollida que no faci diferències per raó de llengua i que estigui orientat al plurilingüisme,
preservant el model d’immersió lingüística que converteix el català en llengua vehicular de l’ensenyament
i vetllant per l’aplicació efectiva dels programes d’immersió lingüística en tots els nivells de
l’ensenyament i per atendre les mancances que hagi pogut patir el sistema en els darrers anys o que hi
pugui haver en el futur.
Atès que al llarg dels anys, la immersió lingüística ha fet possible l’aprenentatge equilibrat de les dues
llengües oficials de Catalunya, una model pedagògic d’èxit que ha estat avalat pel Consell d’Europa (19
de setembre de 2019) i que els estudis existents posen de manifest que l’aprenentatge del català a
l’escola amplia la capacitat comunicativa de l’alumnat i incideix positivament en els seus aprenentatges.
Atès que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest model
educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha mantingut tothora la seva
funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi
econòmica, reconeixem i agraïm públicament la seva tasca i manifestem la nostra confiança en la seva
professionalitat.
Atès que durant aquests anys els centres educatius han situat l’alumnat al centre procés educatiu i han
adequat les actuacions pedagògiques a les circumstàncies sociolingüístiques d’un entorn escolar cada cop
més divers i han garantit d’aquesta manera la competència lingüística plena en català i castellà, i
suficient en una llengua estrangera, de tot l’alumnat al final de l’etapa obligatòria.
Atès que, tot i els avenços que s’ha produït en l’extensió del coneixement de la llengua, el català continua
sent una llengua minoritzada i sotmesa a un procés permanent d’erosió i exclusió de determinats àmbits
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de la vida pública (xarxes socials, plataformes digitals, judicatura, etc.), el darrer episodi del qual ha
estat la no admissió a tràmit del recurs presentat pel Departament d’Educació contra la darrera sentència
del TSJC
Atès que Somescola.cat agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu amb l’objectiu de
coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del
model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure i
que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.
Atès que les administracions locals són un element clau del sistema educatiu català en tant que en el
marc de la Llei d’Educació de Catalunya, treballen en coresponsabilitat amb el Departament
d‘Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de qualitat.
Per tots aquests motius, el grup de l’EINA-ERC, Junts i el regidor no adscrit a l’Ajuntament d’Altafulla
proposa d’adopció dels següents
ACORDS

Primer. Denunciar que cap tribunal pot usurpar la capacitat dels centres educatius de prendre les
decisions pedagògiques i didàctiques oportunes per assegurar la formació lingüística i comunicativa de
l’alumnat i que qualsevol actuació feta la marge d’aquestes consideracions educatives suposa una
distorsió greu en el procés d’aprenentatge de l’alumnat.
Segon. Defensar el model d’escola catalana i la necessitat de continuar aplicant i avançant en l’ús social
del català mitjançant els Projectes Lingüístics de Centre perquè són els documents que recullen les
decisions i les actuacions pedagògiques idònies per incidir en les processos d’aprenentatge que tenen a
veure amb la formació dels nostres infants i joves.
Tercer. Rebutjar aquest nou atac al nervi del sistema educatiu, un atac a llengua fet des del
desconeixement absolut de la realitat educativa catalana, que imposa percentatges d’hores lectives de
llengües quan l’escola catalana fa temps que parla d’innovació educativa i de competències transversals.
Un discurs anacrònic, que només busca perpetuar la situació de minorització del català per evitar que en
el futur sigui la llengua de trobada de les noves generacions de catalans i catalanes, persones d’orígens
diversos, amb bagatges lingüístics distints i enriquidors, compromeses amb el present i el futur d’aquest
país.
Quart. Subscriure el manifest de Somescola.cat (https://somescola.cat) per refermar el suport al model
lingüístic de l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa i, en particular a


fer-se seva la crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model
educatiu català i reforçar el treball conjunt per consolidar-lo, protegir-lo i millorar-lo.



contribuir a blindar institucionalment el consens existent, que cal reforçar amb el Pacte Nacional
per la Llengua, i a demanar al govern espanyol que respecti els grans acords avalats per
l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política lingüística i d’educació de Catalunya.

Cinquè. Transmetre el suport a la tasca que es realitza als centres educatius i a la professionalitat de
tots els seus integrants, mestres, professorat, PAS i equips directius.
Sisè. Donar suport a les accions que es duguin a terme des del Govern de la Generalitat i des del
Parlament de Catalunya per tal de preservar els grans acords avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis
de política lingüística i d’educació de Catalunya.

Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Educació, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
Altafulla, a 26 de novembre de 2021
Jordi Molinera i Poblet
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Grup municipal l’EINA-ERC
Hèctor López Bofill
Grup municipal Junts
Xavier Rofas i Gassulla
Regidor no adscrit»

Els membres presents del Ple aproven la moció presentada pels grups municipals EINA-ERC,
JUNTS i regidor no adscrit amb els següents vots:
A favor (10)

En contra (0)

Abstencions (2)

Sr. Jordi Molinera (L’EINA-AM-ERC)

Sra. Inma Morales (PSC-CP)

Sra. Alba Muntadas (L’EINA-AM-ERC)

Sra. Natàlia Sanz (Ara Altafulla)

Sr. Dani Franquès (L’EINA-AM-ERC)
Sra. Gemma Maymó (L’EINA-AM-ERC)
Sr. Àlex Cañas (L’EINA-AM-ERC)
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 aquesta moció (22:23h aprox.)

Pàg. 49/50

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

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

[La senyora Natàlia Sanz Pijuan (Ara Altafulla) abandona la sessió quan són les 22:50h.]

I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió quan són les 23:27
hores del vespre. En dono fe.

Altafulla, a la data de la signatura electrònica.
La secretària

Vist i plau
L’alcalde

Pàg. 50/50

Relació de resolucions i decrets
Del 22-11-2021 al 21-01-2022
Ref.
2022/55

Data
21/01/2022

2022/54

21/01/2022

2022/53

21/01/2022

2022/52

21/01/2022

2022/51

21/01/2022

2022/50

21/01/2022

2022/49

21/01/2022

2022/48

21/01/2022

2022/47

21/01/2022

2022/46

21/01/2022

2022/45

21/01/2022

2022/44

20/01/2022

2022/43

20/01/2022

2022/42

20/01/2022

2022/41

20/01/2022

2022/40

19/01/2022

2022/39

19/01/2022

2022/38

19/01/2022

2022/37

19/01/2022

2022/36

19/01/2022

2022/35

18/01/2022

2022/34

18/01/2022

2022/33

18/01/2022

2022/32

18/01/2022

2022/31

14/01/2022

2022/30

14/01/2022

Signant
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)

Concepte
Tancament expedient liquidació IIVTNU.
Inadmissió recurs contra liquidacions IIVTNU.
Inadmissió recurs contra liquidacions IIVTNU.
Tancament expedient liquidació IIVTNU.
Inadmissió recurs contra liquidació IIVTNU.
Inadmissió recurs contra liquidació IIVTNU.
Tancament expedient liquidació IIVTNU.
Aprovació baixa liquidació IIVTNU.
Tancament expedient liquidació IIVTNU.
Devolució ingrés indegut.
Desestimació recurs contra liquidació IIVTNU.
Aprovació complement productivitat personal per conveni XAL.
Nomenament funcionari interí (agent PL).
Nomenament funcionari interí (agent PL).
Denegació petició fons social (ex-temporànea).
Ordenació pagament factures.
Aprovació regularització productivitat policia local 2021-4T.
Autorització ocupació via pública.
Convocatòria CI Hisenda i Transparència, sessió ordinària, dia 25-01-2022.
Convocatòria CI Urbanisme i Medi Ambient, sessió ordinària, dia 24-012022.
Aprovació gratificacions extraordinàries per serveis prestats fora de l'horari
habitual.
Autorització ocupació via pública.
Autorització despesa fons social per cobertura sanitària 2020-2021.
Aprovació atorgament subvenció en règim de concurrència competitiva
Ajuts Humanitaris 2021.
Autorització devolució fiança obres.
Autoritació OVP amb taules i cadires.

Del 22-11-2021 al 21-01-2022
Ref.
2022/29

Data
14/01/2022

2022/28

14/01/2022

2022/27

14/01/2022

2022/26

14/01/2022

2022/25

14/01/2022

2022/24

14/01/2022

2022/23

14/01/2022

2022/22

14/01/2022

2022/21

13/01/2022

2022/20

13/01/2022

2022/19

13/01/2022

2022/18

13/01/2022

2022/17

12/01/2022

2022/16

12/01/2022

2022/15

12/01/2022

2022/14

12/01/2022

2022/13

12/01/2022

2022/12

12/01/2022

2022/11

12/01/2022

2022/10

12/01/2022

2022/9

12/01/2022

2022/8

12/01/2022

2022/7

11/01/2022

2022/6

11/01/2022

2022/5

10/01/2022

2022/4

05/01/2022

2022/3

03/01/2022

2022/2

03/01/2022

2022/1

03/01/2022

2021/1681

30/12/2021

Signant
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)

Concepte
Aprovació baixa liquidació IIVTNU.
Aprovació sol·licitud subvenció adquisició llibres Biblioteca 2022.
Rectificació despesa fons social per cobertura sanitària 2020-2021.
Contractació de personal (tècnic Llar Infants).
Baixa funcionari interí.
Baixa funcionari interí.
Baixa funcionari interí.
Autorització devolució garantia definitiva contracte obres Gimnàs CEIP La
Portalada.
Aprovació addenda pròrroga conveni cooperació interadministrativa amb
Dpt Salut Generalitat Catalunya per la gestió del Covid19 any 2022.
Baixa padró municipal.
Estimació petició oposició convocatòria Ple Extraordinari primera quinzena
gener 2022.
Atorgament targeta aparcament persona amb mobilitat reduïda.
Autorització devolució fiança obres.
Devolució ingrés indegut.
Padrons mensuals.
Autorització assignació 2021 grup municipal AA-ECG.
Aprovació pagament factures.
Liquidació taxa drets enterrament.
Autorització ocupació via pública.
Correcció antiguitat treballador/a municipal.
Convocatòria Junta de Govern Local, sessió ordinària, dia 17-01-2022.
Autorització concessió nínxol.
Deixar sense efecte decret 2021/1576 (error de contingut) + Tancament
expedient liquidació IIVTNU.
Devolució ingrés indegut.
Aprovació còmput dies per assumptes propis 2022.
Reconeixement serveis prestats previs per treballador/a municipal a efectes
de còmput d'antiguitat.
Finalització interinatge.
Baixa funcionari interí.
Nomenament funcionaris en pràctiques (agents PL).
Autorització atorgament subvenció nominativa + Aprovació conveni
col·laboració | 2021 | AMPA Escola de Música.

Del 22-11-2021 al 21-01-2022
Ref.
2021/1680

Data
30/12/2021

2021/1679

29/12/2021

2021/1678

29/12/2021

2021/1677

29/12/2021

2021/1676

29/12/2021

2021/1675

28/12/2021

2021/1674

28/12/2021

2021/1673

28/12/2021

2021/1672

27/12/2021

2021/1671

27/12/2021

2021/1670

27/12/2021

2021/1669

27/12/2021

2021/1668

27/12/2021

2021/1667

23/12/2021

2021/1666

23/12/2021

2021/1665

23/12/2021

2021/1664

23/12/2021

2021/1663

22/12/2021

2021/1662

22/12/2021

2021/1661

21/12/2021

2021/1660

21/12/2021

2021/1659

21/12/2021

2021/1658

21/12/2021

2021/1657

21/12/2021

2021/1656

21/12/2021

2021/1655

21/12/2021

2021/1654

21/12/2021

2021/1653

21/12/2021

2021/1652

21/12/2021

2021/1651

17/12/2021

Signant
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)

Concepte
Aprovació sol·licitud subvenció MOVES III (intal·lació de 2 EdRR).
Contractació de personal (tècnic Llar Infants).
Contractació de personal (tècnic aux. biblioteca).
Autorització atorgament subvenció nominativa + Aprovació conveni
col·laboració | 2021 | Castellers d'Altafulla.
Aprovació pròrroga Pressupost General 2022.
Autorització atorgament subvenció nominativa + Aprovació conveni
col·laboració | 2021 | Ateneu Cultural de Dones.
Adjudicació relació contractes menors.
Autorització desballestament vehicle.
Aprovació pròrroga liquidació IIVTNU.
Baixa rebuts gimnàs.
Notificació BASE baixa rebut.
Autorització devolució fiança obres.
Autorització ocupació via pública.
Nomenament funcionari interí (agents PL).
Ordenació pagament factures.
Assabentat alta habitatge ús turístic.
Liquidació taxa drets enterrament.
Adhesió acord marc ACM compra vehicle Brigada municipal.
Incoació expedient sancionador.
Autorització atorgament subvenció nominativa + Aprovació conveni
col·laboració | 2021 | CEIP La Portalada.
Autorització atorgament subvenció nominativa + Aprovació conveni
col·laboració | 2021 | Associació ATECA.
Autorització atorgament subvenció nominativa + Aprovació conveni
col·laboració | 2021 | Parròquia Sant Martí.
Autorització atorgament subvenció nominativa + Aprovació conveni
col·laboració | 2021 | CEIP El Roquissar.
Autorització atorgament subvenció nominativa + Aprovació conveni
col·laboració | 2021 | Associació Mediambiental La Sínia.
Aprovació nòmina desembre 2021.
Assabentat alta llar compartida.
Aprovació pròrroga contracte servei "Conservació i manteniment integral
instal·lacions depuració i bombament aigües residuals" (EDARs).
Assabentat alta habitatge ús turístic.
Assabentat alta habitatge ús turístic.
Autorització ocupació via pública.

Del 22-11-2021 al 21-01-2022
Ref.
2021/1650

Data
17/12/2021

2021/1649

17/12/2021

2021/1648

17/12/2021

2021/1647

16/12/2021

2021/1646

16/12/2021

2021/1645

16/12/2021

2021/1644

15/12/2021

2021/1643

15/12/2021

2021/1642

15/12/2021

2021/1641

15/12/2021

2021/1640

15/12/2021

2021/1639

15/12/2021

2021/1638

15/12/2021

2021/1637

15/12/2021

2021/1636

15/12/2021

2021/1635

15/12/2021

2021/1634

15/12/2021

2021/1633

15/12/2021

2021/1632

15/12/2021

2021/1631

15/12/2021

2021/1630

15/12/2021

2021/1629

13/12/2021

2021/1628

13/12/2021

2021/1627

10/12/2021

2021/1626

10/12/2021

2021/1625

10/12/2021

2021/1624

10/12/2021

2021/1623

10/12/2021

2021/1622

10/12/2021

2021/1621

10/12/2021

Signant
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)

Concepte
Autorització atorgament subvenció nominativa + Aprovació conveni
col·laboració | 2021 | Jazz Orquestra Institut Altafulla.
Renúncia titularitat nínxol.
Aprovació expedient modificació de crèdit 12/2021.
Acceptació condicions serveis VIA OBERTA desembre 2021.
Aprovació pagament factures.
Concessió subvencions concurrència competitiva AMPAs 2021.
Autorització llicència obra menor.
Incoació expedient sancionador.
Autorització llicència obra menor.
Aprovació adhesió conveni CCT delegació recollida olis minerals domèstics
usats.
Aprovació expedient modificació de crèdit 13/2021.
Autorització llicència obra menor.
Deixar sense efecte Decret 2021/1471.
Convocatòria Junta de Govern Local, sessió ordinària, dia 20-12-2021.
Aprovació gratificacions extraordinàries per serveis prestats fora de l'horari
habitual.
Adjudicació relació contractes menors.
Aprovació gratificacions colaboradors conveni XAL.
Aprovació despesa indemnitzacions per desplaçaments fora municipi.
Aprovació gratificacions secretari/ària òrgans col·legiats.
Aprovació repartiment productivitat ordinària.
Autorització atorgament subvenció nominativa + Aprovació conveni
col·laboració | 2021 | AMPA El Roquissar.
Aprovació padrons mensuals.
Aprovació pròrroga liquidació IIVTNU.
Autorització despesa fons social cobertura sanitària 2021.
Aprovació modificació contracte obres Fase 2 Lot 1 Remodelació
“La Violeta”.
Resolució expedient sancionador.
Incoació expedient sancionador.
Declaració desert i arxiu expedient alienació butaques cadires La Violeta per
subhasta.
Autorització ocupació via pública.
Unificació compte principal bancari cobrament ingressos.

Del 22-11-2021 al 21-01-2022
Ref.
2021/1620

Data
09/12/2021

2021/1619

09/12/2021

2021/1618

09/12/2021

2021/1617

09/12/2021

2021/1616

09/12/2021

2021/1615

09/12/2021

2021/1614

09/12/2021

2021/1613

03/12/2021

2021/1612

03/12/2021

2021/1611

03/12/2021

2021/1610

03/12/2021

2021/1609

03/12/2021

2021/1608

03/12/2021

2021/1607

03/12/2021

2021/1606

03/12/2021

2021/1605

03/12/2021

2021/1604

03/12/2021

2021/1603

02/12/2021

2021/1602

01/12/2021

2021/1601

01/12/2021

2021/1600

30/11/2021

2021/1599

30/11/2021

2021/1598

30/11/2021

2021/1597

29/11/2021

2021/1596

29/11/2021

2021/1595

29/11/2021

2021/1594

29/11/2021

2021/1593

29/11/2021

2021/1592

29/11/2021

2021/1591

29/11/2021

Signant
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)

Concepte
Autorització atorgament subvenció nominativa + Aprovació conveni
col·laboració | 2021 | Centre Estudis Altafulla.
Desestimació petició jubilació parcial 75% a treballador/a municipal.
Adjudicació contracte serveis assessorament jurídic per a l’Ajuntament
d’Altafulla.
Aprovació gratificacions per productivitat extraordinària.
Autorització permís paternitat/maternitat treballador/a municipal.
Aprovació llista definitiva admesos i exclosos, convocatòria 2021/BT/F/04,
Enginyer Industrial.
Adhesió de l'Ajuntament d'Altafulla al Conveni de col·laboració entre AEAT i
FEMP 2021 en matèria de subministrament d'informació de caràcter
Deixar sense efecte decret 2021/1582 (manca motivació).
Deixar sense efecte decret 2021/1591 - Concessió/Denegació subvenció
taxa recollida escombreries.
Ampliació termini presentació ofertes materialització operació financera.
Baixa padró municipal.
Baixa padró municipal.
Assabentat alta activitat econòmica.
Autorització despesa fons social ajuts estudis fills 2020-2021.
Incoació expedient de Protecció de Legalitat Urbanística.
Autorització per posar música a local de restauració.
Autorització llicència obra menor.
Autorització adscripció treballador/a municipal en comissió de serveis a
l'Ajuntament de Salou.
Autorització devolució fiança runes i obres.
Aprovació justificacions subvenció concurrència competitiva AMPAs.
Autorització atorgament subvenció nominativa + Aprovació conveni
col·laboració | 2021 | AMPA La Portalada.
Contractació de personal (auxiliar administratiu).
Autorització canvi titularitat nínxol.
Autorització concessió nínxol.
Autorització canvi titularitat nínxol.
Autorització exhumació i trasllat restes òssies.
Autorització canvi titularitat nínxol.
Adjudicació relació contractes menors.
Autorització atorgament subvenció nominativa + Aprovació conveni
col·laboració | 2021 | LINK enllaç social i cultural.
Concessió subvenció taxa recollida brossa.

Del 22-11-2021 al 21-01-2022
Ref.
2021/1590

Data
26/11/2021

2021/1589

26/11/2021

2021/1588

26/11/2021

2021/1587

26/11/2021

2021/1586

26/11/2021

2021/1585

26/11/2021

2021/1584

26/11/2021

2021/1583

26/11/2021

2021/1582

26/11/2021

2021/1581

26/11/2021

2021/1580

26/11/2021

2021/1579

25/11/2021

2021/1578

25/11/2021

2021/1577

25/11/2021

2021/1576

25/11/2021

2021/1575

25/11/2021

2021/1574

25/11/2021

2021/1573

25/11/2021

2021/1572

25/11/2021

2021/1571

25/11/2021

2021/1570

24/11/2021

2021/1569

24/11/2021

2021/1568

24/11/2021

2021/1567

23/11/2021

2021/1566

23/11/2021

2021/1565

23/11/2021

2021/1564

23/11/2021

2021/1563

23/11/2021

2021/1562

23/11/2021

2021/1561

23/11/2021

Signant
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)

Concepte
Devolució aval obres urbanització subsector 1 PP2 Els Munts.
Ordenació pagament factures.
Autorització ocupació via pública.
Autorització ocupació via pública.
Autorització ocupació via pública.
Assabentat baixa habitatge ús turístic.
Assabentat alta activitat econòmica.
Assabentat baixa habitatge ús turístic.
Adjudicació contracte serveis assessorament jurídic a l'Ajuntamet
d'Altafulla.
Aprovació 2a i final certificació "Lot 2 -Reforma Casal Municipal La Violeta".
Assabentat baixa habitatge ús turístic.
Regulació ajuts econòmics de caràcter individual per a l’assistència de nens
i nenes a llars d’infants durant el curs 2020-2021.
Baixa i anul·lació liquidació IIVTNU.
Tancament expedient liquidació IIVTNU.
Tancament expedient liquidació IIVTNU.
Desestimació petició condonació deute.
Autorització devolució fiança runes i obres.
Autorització llicència obra major.
Autorització llicència obra major.
Autorització llicència obra menor.
Convocatòria Ple, sessió ordinària, dia 29 de novembre de 2021.
Aprovació paga extra desembre 2021.
Aprovació nòmina novembre 2021.
Desestimació bonificació IBI 2022.
Desestimació recurs contra liquidació IIVTNU.
Desestimació recurs contra liquidació IIVTNU.
Tancament expedient liquidació IIVTNU.
Notificació BASE baixa rebut.
Baixa rebut parcial Llar Infants.
Requeriment esmena presentació recurs.

Del 22-11-2021 al 21-01-2022
Ref.
2021/1560

Data
23/11/2021

2021/1559

23/11/2021

2021/1558

23/11/2021

2021/1557

23/11/2021

2021/1556

23/11/2021

2021/1555

22/11/2021

2021/1554

22/11/2021

2021/1553

22/11/2021

2021/1552

22/11/2021

2021/1551

22/11/2021

2021/1550

22/11/2021

Signant
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
Regidor d'Hisenda
(Daniel Franquès i Marsal)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)
L'Alcalde
(Jordi Molinera i Poblet)

Concepte
Desestimació recurs contra liquidació IIVTNU.
Autorització devolució fiança runes i obres.
Estimació recursos contra liquidacions IIVTNU.
Atorgament fraccionament liquidació IIVTNU.
Tancament expedient liquidació IIVTNU.
Autorització llicència obra menor.
Baixa treballador/a municipal per reincorporació treballador/a titular plaça.
Desesimtació recurs reposició llista definitiva admesos i exclosos
convocatòria 2021/E/LF/03 (agent PL).
Convocatòria Junta de Portaveus, sessió ordinària, dia 25-11-2021.
Incoació expedient concertació operació de crèdit a llarg termini.
Autorització/Denegació vacances i propis 2021 treballador/a municipal.

Expedient:
Assumpte:

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
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.

JORDI MOLINERA POBLET
EVA PEDRAZA BOLAÑO

Signatura 1 de 2

22/12/2021 Secretària

Signatura 2 de 2

22/12/2021 Alcalde

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-AltafullaCreixell 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.

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

4b85c8d818574cc6aa24777afe488520001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Altres -
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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.

JORDI MOLINERA POBLET

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.

EVA PEDRAZA BOLAÑO

Signatura 1 de 2

22/12/2021 Secretària

Signatura 2 de 2

22/12/2021 Alcalde

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.
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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.

Signatura 2 de 2
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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.
No obstant, el Ple acordarà allò que consideri convenient.
Altafulla, a la data de la signatura electrònica
L’alcalde
Jordi Molinera i Poblet

22/12/2021 Secretària
Signatura 1 de 2

22/12/2021 Alcalde

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.
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Ajuntament de Torredembarra

Ajuntament de Creixell

PROJECTE D’ASSOCIACIÓ DELS MUNICIPIS DE TORREDEMBARRA,
ALTAFULLA i CREIXELL AMB LA FINALITAT DE PRESTAR SERVEI DE
COL·LABORACIÓ POLICIAL.
INDEX
ANNEX I:
MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE D’ASSOCIACIÓ DELS MUNICIPIS DE
TORREDEMBARRA, ALTAFULLA i CREIXELL AMB LA FINALITAT DE PRESTAR SERVEI
DE COL·LABORACIÓ POLICIAL.
1. INTRODUCCIÓ
2. CONDICIONS i REQUISITS
3. PROJECTE D’ASSOCIACIÓ
4. POBLACIÓ DELS MUNICIPIS
5. FINALITAT
6. ÀMBIT TERRITORIAL D’APLICACIÓ
7. PERSONAL
8. FUNCIONAMENT DEL SERVEI ASSOCIAT
9. DIRECCIÓ
9.1 COMISSIÓ DIRECTIVA
9.2 AUTORITAT POLICIAL
9.3 ÒRGAN DE COORDINACIÓ POLICIAL
10. DETERMINACIÓ DELS MITJANS MATERIALS, HUMANS I TECNOLÒGICS AIXÍ COM
TRANSFERÈNCIES ECONÒMIQUES ENTRE ELS MEMBRES
11. CONDICIONS DE TREBALL
12. REGLES DE FUNCIONAMENT INTERN DEL SERVEI ASSOCIAT
13. VIGÈNCIA I CAUSES D’EXTINCIÓ DE L’ACORD
ANNEX II:
ORGANIGRAMA
CREIXELL.

ASSOCIACIÓ

MUNICIPIS

TORREDEMBARRA

–

ALTAFULLA

–

ANNEX III:
PLANELL CARTOGRÀFIC DE TORREDEMBARRA, ALTAFULLA i CREIXELL.
ANNEX IV:
PLA DE TREBALL I ACTIVITATS.
ANNEX V:
PROJECTE DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE
TORREDEMBARRA, ALTAFULLA I CREIXELL AMB LA FINALITAT DE PRESTAR SERVEI
DE COL·LABORACIÓ POLICIAL.
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ANNEX I
MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE D’ASSOCIACIÓ DELS MUNICIPIS DE
TORREDEMBARRA, ALTAFULLA i CREIXELL AMB LA FINALITAT DE PRESTAR SERVEI
DE COL·LABORACIÓ POLICIAL.
1. INTRODUCCIÓ
La Llei orgànica 16/2007, de 13 de desembre, complementària de la Llei 45/2007, de 13 de
desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, de modificació de la Llei orgànica
2/1986, de 13 de març, possibilita que els municipis que no disposin de recursos suficients per
a la prestació dels serveis de policia local puguin associar-se per a l’execució de les funcions
assignades a aquestes policies per la Llei orgànica 2/1986.
La regularització dels requisits per portar a terme aquesta opció es contempla en 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.
2. CONDICIONS I REQUISITS
L’Associació que es pretén crear entre aquests tres municipis compleix amb les següents
característiques:
a) Son tres municipis (Torredembarra, Altafulla i Creixell) limítrofs poden transitar d’un a
l’altre i garantint la continuïtat territorial.
b) No disposen separadament de recursos suficients per a la prestació efectiva del servei,
per la qual cosa l’associació vindrà a complir l’objectiu d’eficàcia.
c) El número de població de tots tres municipis no superen en conjunt els 40.000
habitants.
d) Tots tres municipis signants compten amb cos de policia local propi.
Els agents que integren el servei de policia local de l’associació entre aquests tres municipis, es
sotmetran als mateixos principis bàsics d’actuació, tindran el mateix règim estatutari i
assumiran les mateixes funcions que les assignades per l’ordenament jurídic vigent a les
policies locals.
3. PROJECTE D’ASSOCIACIÓ
L’Associació projectada entre els municipis de Torredembarra, Altafulla i Creixell té per objectiu
i finalitat principal la prestació d’un servei de col·laboració conjunt.
Donat el caràcter limítrof entre aquests territoris, l’associacionisme permetrà optimitzar els
recursos humans i materials de què disposen les policies locals dels municipis, en un àmbit
territorial superior, però continu, pràcticament viable, al tractar-se de nuclis de població
confrontants i fins i tot interrelacionats en determinades zones.
Els municipis de Torredembarra, Altafulla i Creixell presenten unes condicions idònies per a
l’associació amb la finalitat de prestar serveis de col·laboració, cooperació i coordinació dels
diferents efectius policials i així donar resposta a les situacions d’urgència o emergències greus
i rellevants que sorgeixen en els respectius termes municipals durant el servei. Les
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comunicacions de la xarxa viària fan que el nexe d’unió sobre el terreny entre elles sigui ràpid,
segur i immediat.
Les necessitats operatives, el número de dotacions policials i equipaments públics dels quals
es disposa, l’ordenació del treball, la manca de recursos humans per garantir el compliment
eficient de les atribucions legals de la policia local que aconsegueixi donar accés a uns serveis
públics suficients i de qualitat i, que amb motiu de la Llei Orgànica 16/2007, de 13 de
desembre, complementària de la Llei per al desenvolupament sostenible del medi rural, la qual
estableix la possibilitat de què municipis que no disposin de recursos suficients per a la
prestació d’un determinat servei públic -policia local- puguin associar-se per a l’execució de les
funcions assignades a aquestes policies.
Donat que els tres municipis es troben limítrofs, pertanyen a una mateixa Comunitat Autònoma,
no disposen separadament de recursos suficients per a la prestació dels serveis de policia local
i, que associant-se per a la execució de les funcions assignades a dites policies a la Llei
Orgànica 2/1986, de 13 de març, es podria millorar la qualitat d’aquest.
Donat que el manteniment de la seguretat ciutadana i la garantia del lliure exercici dels drets
ciutadans no sols es un imperatiu constitucional per als poders públics en general, i les Forces i
Cossos de Seguretat en particular, sinó que és una de les preocupacions principals dels
nostres veïns, per això cal emprar un especial esforç en satisfer les demandes ciutadanes
existents.
Així mateix, el manteniment de la Seguretat Ciutadana ha de basar-se, com tota política
municipal, en la recerca de l’eficiència a través d’un millor aprofitament dels recursos públics
existents.
Els Ajuntaments de les localitats que subscriuen el present conveni son conscients de la
situació que s’està produint en els seus àmbits territorials on les situacions excedeixen dels
recursos de Policia local de cadascun dels municipis, no podent atendre amb la seguretat i
qualitat òptima els requeriments en matèria de Seguretat Ciutadana, amb una eficiència que
permeti augmentar el nivell de servei al ciutadà, i que requereix un nombre d’efectius superior
als disponibles en els municipis signants.
Si bé, l’eficaç coordinació de tots ells, permet atendre adequadament la demanda ciutadana en
matèria de seguretat pública, unint tots el recursos tècnics i humans per a la millora de les
prestacions de servei als ciutadans de totes tres poblacions.
L’àmbit territorial en què s’exercirà la col·laboració, cooperació i coordinació dels diferents
efectius policials per tal de donar resposta a les urgències o emergències greus i rellevants que
sorgeixen en els respectius termes municipals durant el servei serà:
Superfície
TOTAL terme Municipal
TORREDEMBARRA

8,71 Km2

ALTAFULLA
CREIXELL

6,95 Km2
10,46 Km2
TOTAL

26,12 Km2
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4. POBLACIÓ DELS MUNICIPIS
La població actual dels municipis es de:
Habitants
2021
TORREDEMBARRA

17.401

ALTAFULLA
CREIXELL

5.630
4.037
TOTAL

27.068

5. FINALITAT
L’Associació té per objectiu efectuar i establir un sistema de col·laboració, cooperació i
coordinació dels diferents efectius policials per tal de donar resposta a les urgències o
emergències greus i rellevants que sorgeixen en els respectius termes municipals durant el
servei amb una resposta ràpida, segura (autoprotecció) e immediata de qualitat òptima, i amb
una eficiència que permeti augmentar el nivell de servei al ciutadà, i que requereixin un nombre
d’efectius superior als disponibles en el municipi que ho sol·liciti al tractar-se de nuclis de
població confrontants i fins i tot interrelacionats en determinades zones.
La finalitat de l’Associació no es centra sols en rendibilitzar els medis materials sinó també en
rendibilitzar els recursos humans.
La regularització d’una realitat existent en les policies locals de Torredembarra, Altafulla i
Creixell, i que es ve repetint durant molts anys, en la que com a conseqüència de no disposar
de recursos suficients s’han d’unir les tres policies en una col·laboració parcial de les funcions
de policia local per garantir un servei públic de qualitat a través d’una disposició planificada dels
efectius i donar una resposta eficaç i eficient a aquells serveis urgents amb necessitat de suport
al servei i així incrementar els nivells de cobertura i intensitat del servei de policia local de forma
conjunta.
La col·laboració i la cooperació recíproca amb l’objectiu de l’eficàcia, concretant-se en l’ajut i el
suport que s’han d’oferir els tres cossos policials garantint el compliment de les funcions
legalment assignades amb caràcter ordinari.
Una millora de la qualitat dels serveis de seguretat públics al conjunt de la ciutadania, amb la
finalitat que les actuacions de coordinació, cooperació i col·laboració han de permetre
maximitzar, facilitar i simplificar l’accés del ciutadà al sistema de seguretat amb el compromís
de totes tres administracions a aportar i garantir les infraestructures i els recursos escaients.
Tot això sense que els municipis i les diferents policies locals perdin la seva dependència
orgànica, funcional i legal i, cap dels objectius anirà en detriment de l’autonomia municipal.
6. ÀMBIT TERRITORIAL D’APLICACIÓ
Tenint en compte l’establer a 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
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serveis de policia local, els funcionaris integrants dels Cossos de Policia local de
Torredembarra, Altafulla i Creixell, podran actuar en l’àmbit territorial dels tres termes
municipals.
7. PERSONAL
El número de funcionaris que integrarà i mantindrà l’Associació dels tres municipis amb la
finalitat de prestar serveis de col·laboració policial, es marquen com a mínim, en el número de
funcionaris que la integren en l’actualitat.
En l’actualitat les plantilles de personal de la Policia local dels municipis és la següent:

PLANTILLA de la POLICIA LOCAL de TORREDEMBARRA 2021
Núm.
Places

Grup

Escala

Cap Policia Local –
Sotsinspector

1

C1

Adm. Especial

Sergents

2

C1

Adm. Especial

Caporals
Agents Policia local escala
bàsica
Auxiliars de gestió Centrals
Auxiliars de gestió
administrativa

6

C2

Adm. Especial

33

C2

Adm. Especial

Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials

5

C2

Adm. General

Auxiliar

3

C2

Adm. General

Auxiliar

Denominació de les places

Subescala

Clase

Sots-inspector
Policia Local
Policia Local
Policia Local

PLANTILLA de la POLICIA LOCAL d’ALTAFULLA 2021
Denominació de les places

Núm.
Places

Grup

Escala

Subescala

Clase

Cap Policia Local - Caporal

1

C2

Adm. Especial

Serveis
Especials

Caporal

1

C2

Adm. Especial

18

C2

Adm. Especial

Serveis
Especials
Serveis
Especials

1

C2

Adm. Especial

Auxiliar

Sergents
Caporals
Agents Policia local escala
bàsica
Auxiliars de gestió Centrals

Policia Local
Policia Local
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PLANTILLA de la POLICIA LOCAL de CREIXELL 2021
Núm.
Places

Grup

Escala

Cap Policia Local Inspector

1

A2

Adm. Especial

Sergents

0

C1

Adm. Especial

Caporals
Agents Policia local escala
bàsica
Auxiliars de gestió Centrals
Auxiliars de gestió
administrativa

2

C2

Adm. Especial

10

C2

Adm. Especial

1

C2

Adm.General

Auxiliar

1

C1

Adm.General

Administrativa

Denominació de les places

Subescala
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials

Clase

Inspector
Policia Local
Policia Local
Policia Local

8. FUNCIONAMENT DEL SERVEI ASSOCIAT
Tots aquells funcionaris de les policies locals pertanyents als tres ajuntaments signants de
l’acord prestaran el servei de policia local amb les característiques que s’especifiquen en el pla
de treball i activitats(ANNEX IV) com a norma de funcionament per al funcionament del servei
policial.
La col·laboració, cooperació i coordinació dels diferents efectius policials per tal de donar
resposta a les urgències o incidències que sorgeixen en els respectius termes municipals serà
de 24 hores de servei.
Una vegada aprovat l’acord per part dels tres ajuntaments, les normes de funcionament intern
del servei associat seran les determinades pel funcionament d’aquest servei i regularan la seva
gestió i composició.
9. DIRECCIÓ
9.1. COMISSIÓ DIRECTIVA:
Aquesta comissió estarà integrada com a mínim, per una persona de cada municipi participant,
a la qual correspon vetllar pel seguiment de l’acord i impartir les instruccions superiors.
La Comissió Directiva exerceix la direcció superior en matèria policial per majoria dels seus
membres, i esta formada per:
De L’Ajuntament de Torredembarra correspon a l’Alcalde senyor Eduard Rovira Gual.
De L’Ajuntament d’Altafulla correspon a l’Alcalde senyor Jordi Molinera Poblet.
De L’Ajuntament de Creixell correspon a l’Alcalde senyor Jordi Llopart Senent.
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Els acords i el funcionament de la Comissió Directiva es regirà supletòriament per les
disposicions establertes en el capítol II de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
9.2. AUTORITAT POLICIAL:
Els municipis participants acorden que l’Autoritat Policial és: l’Alcalde de Torredembarra senyor
Eduard Rovira Gual responsable del funcionament dels serveis de policia local associada, i
davant de la possible renovació, alternativament l’Alcalde de Creixell i segon l’Alcalde
d’Altafulla.
El procediment per a la designació de l’Autoritat Policial és mitjançant acord de la Comissió
Directiva.
Funcions i règim de funcionament de l’Autoritat Policial:
a) Ser responsable del funcionament i coordinació dels serveis policials associats.
b) Presentar anualment al departament competent en matèria d’ordenació i coordinació de les
policies locals un pla de treball i activitats en relació amb els diferents nuclis de població
existents, de conformitat amb l’òrgan de coordinació policial.
9.3. ÒRGAN DE COORDINACIÓ POLICIAL:
És l’òrgan responsable de l’intercanvi d’informació i coordinació operativa entre els cossos
policials i serveis de seguretat que actuen en els municipis afectats per mitjà dels instruments i
els procediments establerts per la normativa vigent i l’Acord de col·laboració, així com executar,
si escau, els acords de les juntes locals de seguretat i proposar plans de seguretat.
Règim de funcionament de l’Òrgan de Coordinació Policial:
- Estarà integrat pels Caps de les Policies locals de Torredembarra, Altafulla i Creixell, i el Cap
de l’ABP de la Comissaria de la PG-ME del Tarragonès i/o comandaments en qui deleguin o
per les persones que aquests designin.
- Podran assistir a les sessions d’aquest òrgan funcionaris i tècnics en matèria de coordinació
de policies locals en funcions d’assessors, tenint aquests membres veu però no vot a les
sessions, i només hi assistiran en cas d’ésser convocats. També es podran convocar altres
assessors per a matèries concretes sempre que així es decideixi.
- Funcions:
a) Assegurar l’intercanvi d’informació entre els cossos policials i serveis de seguretat que
actuen en els municipis, per mitjà dels instruments i els procediments establerts per la
normativa vigent i l’Acord de col·laboració.
b) Assegurar la coordinació operativa de les actuacions dels cossos que actuen en els
municipis i la dels recursos en matèria de seguretat presents als municipis.
c) Elaborar propostes de coordinació de serveis de seguretat entre els cossos que actuen en
els municipis a l’efecte de millorar la col·laboració entre aquests i llur eficàcia i eficiència en els
municipis.
e) Confeccionar la memòria anual dels serveis conjunts realitzats que afectin a l’àmbit
d’actuació de l’acord i donar trasllat a la comissió directiva, així com dels assumptes rellevants
per a la funció policial i convivència ciutadana.
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f) Proposar plans de treball i activitats en relació amb els diferents nuclis de població existents,
tenint en compte, entre d’altres criteris, el nombre d’habitants, les infraestructures de les
policies locals, les vies de comunicació existents i la situació de les dependències del Cos de
Mossos d’Esquadra en l’àmbit territorial dels municipis signants de l’acord de col·laboració.
g) Elaborar les normes de funcionament intern del servei policial així com les possibles futures
modificacions d’aquest.
h) Executar, si escau, els acords de les juntes locals de seguretat i proposar plans de
seguretat.
- Es realitzaran sessions cada 2 mesos de forma ordinària i es podran convocar sessions
extraordinàries quan l’alcalde/ssa d’un municipi associat ho sol·liciti.
10. DETERMINACIÓ DELS MITJANS MATERIALS, HUMANS I TECNOLÒGICS AIXÍ
COM TRANSFERÈNCIES ECONÒMIQUES ENTRE ELS MEMBRES:
Els mitjans materials, humans i tecnològics seran els propis de cada municipi.
En l’actualitat els recursos materials, humans i tecnològics de la Policia local dels municipis son
els següents:
PARC MÒBIL
TORREDEMBARRA

ALTAFULLA

CREIXELL

Turismes

10

3

2

Motos

6

0

0

Furgonetes

2

0

0

Grues

1

0

0

Altres

Embarcació (1)

0

0

ALTAFULLA

CREIXELL

RECURSOS INFORMÀTICS
TORREDEMBARRA
Programari de gestió
policial
APP

EUROCOP

-

Drag

TDB-Alerta

-

Drag

Ordinadors de taula

15

-

5

Ordinadors portàtils

6

-

0

Tauletes tàctils
(tablets)
PDA

3

-

2

27

-

0

Xarxes socials

NO

-

Facebook Ajuntament
de Creixell
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MATERIAL DE TELECOMUNICACIONS
TORREDEMBARRA

ALTAFULLA

CREIXELL

Emissores Rescat

28

13

5

Altres emissores

0

0

16

Equips GPS de
localització Rescat
Telèfons intel·ligents
(smartphones)

0

0

5

4

3

2

ALTAFULLA

CREIXELL

12

-

8

3

-

0

12

-

0

DISPOSITIUS DE VIDEOVIGILÀNCIA
TORREDEMBARRA
Dispositius fixos
(control de seguretat
d’edificis)
Dispositius fixos
(control trànsit)
Dispositius mòbils
personals

MATERIAL DE CONTROL D’ INFRACCIONS DE TRÀNSIT
TORREDEMBARRA
ALTAFULLA

CREIXELL

Etilòmetres indiciaris

3

3

1

Etilòmetres evidencials

2

1

0

Sonòmetres

1

1

2

Paranys

6

6

2

TORREDEMBARRA

ALTAFULLA

CREIXELL

Pistoles

46

18

14

Defenses extensibles

56

0

14

ARMAMENT
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RECURSOS HUMANS
TORREDEMBARRA

ALTAFULLA

CREIXELL

Agent

33

18

10

Caporal

6

2

2

Sergent

2

-

-

Sotsinspector

1

-

-

-

1

5

1

1

3

-

1

Inspector
Auxiliars de gestió –
Centrals
Personal administració

Les despeses que es generin per l’eficaç desenvolupament del servei policial seran finançats
per cada Ajuntament.
11. CONDICIONS DE TREBALL:
Les condicions de treball, horaris de servei, distribució de la jornada laboral, calendari, etc.,
seran les establertes i previstes per cada municipi i les diferents policies locals al no perdre la
seva dependència orgànica, funcional i legal.
El sistema de treball, per efectuar les col·laboracions entre els diferents efectius policials per
donar resposta a les urgències o emergències greus i rellevants amb necessitat de suport que
sorgeixen en els respectius termes municipals durant el servei, serà l’establert i acordat a les
normes de funcionament intern del servei associat.
12. NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN DEL SERVEI ASSOCIAT:
Les normes de funcionament intern del servei associat que determinen i regulen el servei
associat son les detallades a l’ANNEX IV - Pla de treball i activitats.
Una vegada aprovat l’acord per part dels tres ajuntaments, les normes de funcionament intern
del servei associat seran les que regularan el funcionament, gestió i composició d’aquest
servei.
D’acord amb el que estableixen les lleis i amb els principis de les bases de l’Acord, tots tres
cossos han de tenir en compte la delimitació de serveis dins les pròpies competències com a
titulars i responsables dels seus municipis.
La col·laboració, cooperació i coordinació dels diferents efectius policials serà esporàdica, per
tal de donar resposta a les urgències o incidències que sorgeixen en els respectius termes
municipals relacionats amb:
a) Policia de proximitat / seguretat.
b) Policia de trànsit.
c) Policia assistencial i d’atenció ciutadana.
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Per una major eficàcia policial i una optimització dels recursos, els caps de servei dels tres
cossos establiran contacte directe en aquelles situacions en què es requereixi la col·laboració
dels altres cossos, i es comunicaran les incidències que s’hagin produït posteriorment.
Tots tres cossos policials mantindran actualitzats els seus respectius llistats de telèfons mòbils i
compartiran els dels usuaris que considerin adients.
13. VIGÈNCIA I CAUSES D’EXTINCIÓ DE L’ACORD:
La vigència de l’acord serà per un termini de 1 any des de la data de la seva signatura,
prorrogable per acord de les parts, i com a màxim 4 anys, d’acord amb la legislació vigent.
Són causes de resolució del conveni les previstes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic. No obstant això, pot rescindir-se per alguna de les causes següents:
a) Per impossibilitat sobrevinguda d’acomplir i desenvolupar les activitats que en
constitueixen l’objecte.
b) Per mutu acord, en els termes que s’estableixin.
c) Per incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquest acord.
En aquest últim cas, la part afectada haurà de comunicar a les altres parts la seva voluntat de
resoldre l’acord així com les causes de l’incompliment en què es basa.

Cap de la Policia local
Torredembarra

Cap de la Policia local
Creixell

Cap de la Policia local
Altafulla

Sotsinspector
Sr. Miguel Ángel Marchal Cortès

Inspector
Sr. Antonio Dote Cabrera

Caporal
Sr. Jordi Gil Valencia
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ANNEX II

ORGANIGRAMA ASSOCIACIÓ MUNICIPIS TORREDEMBARRA – ALTAFULLA –
CREIXELL

COMISSIÓ DIRECTIVA
Ajuntament de Torredembarra – Alcalde Sr. Eduard Rovira Gual
Ajuntament d’Altafulla – Alcalde Sr. Jordi Molinera Poblet
Ajuntament de Creixell – Alcalde Sr. Jordi Llopart Senent

AUTORITAT POLICIAL
ALCALDE de TORREDEMBARRA
Sr. Eduard Rovira Gual

ÒRGAN DE COORDINACIÓ POLICIAL
Caps de les Policies locals de
Torredembarra, Altafulla i Creixell
Cap de l’ABP PG-ME del Tarragonès

CAP DE LA POLICIA
LOCAL ALTAFULLA

CAP DE LA POLICIA LOCAL
TORREDEMBARRA

CAP DE LA POLICIA
LOCAL DE CREIXELL

CAPORAL Sr. Jordi Gil

SOTSINSPECTOR Sr. Miguel
Ángel Marchal Cortés

INSPECTOR Sr. Antonio
Dote Cabrera

Ajuntament de Torredembarra

Ajuntament de Creixell

ANNEX III
PLANELL CARTOGRÀFIC DE TORREDEMBARRA, ALTAFULLA i CREIXELL

Ajuntament de Torredembarra

Ajuntament de Creixell
ANNEX IV

PLA DE TREBALL I ACTIVITATS
1.- INTRODUCCIÓ
En congruència amb l’Acord de col·laboració entre els municipis de Torredembarra, Altafulla i
Creixell per a la prestació dels serveis de policia local, i per tal de donar resposta a les urgències o
emergències greus i rellevants que sorgeixen en els respectius termes municipals durant el servei
amb accions ràpides, segures (autoprotecció) e immediates de qualitat òptima, i amb una
eficiència que permeti augmentar el nivell de servei al ciutadà, i que requereixin un nombre
d’efectius superior als disponibles en el municipi que ho sol·liciti.
Per tant, els membres del cos de la policia local respectiu que es trobin davant de qualsevol
situació que pugui representar un risc per a les persones o el bens, podran demanar
immediatament recolzament i serà prestada fins que ja no sigui necessària. Aquestes
intervencions es podran produir en situacions d’emergències i protecció civil, i en actuacions
urgents per delictes fragants o en serveis d’auxili urgents a persones.
Per un altre costat, també es considera adient que l’abast d’aquesta coordinació i col·laboració
entre les tres policies locals, sigui la realització conjunta de dispositius preventius, de campanyes
preventives / divulgatives, així com d’altres dispositius per tractar de pal·liar diverses tipologies
delictives i/o infraccions administratives.
2.- SERVEIS I/O INCIDENTS URGENTS / RELLEVANTS I EMERGÈNCIES
A continuació es relacionaran els serveis on es podrà demanar el suport i/o recolzament, tal i com
ja s’ha fixat a la introducció en línies generals serien:
Policia de seguretat:
1) Per aldarulls o baralles greus a la via, establiments o recintes públics.
2) En cas de suport en quant el dispositiu de seguretat per amenaces i/o avisos de bombes.
3) Per desordres greus en vies, establiments o recintes públics.
4) En l’escorcoll i/o identificació de persones sospitoses.
5) Manteniment de l’ordre públic.
6) Ocupacions il·legals d’habitatges o instal·lacions públiques i privades.
7) En casos on sigui necessari un suport per vandalisme i danys.
8) Resposta urgent a demandes de seguretat.
Policia de trànsit:
1) Per accidents de circulació amb ferits en zona urbana.
2) En accidents de circulació sense ferits en zona urbana.
3) Per mesures especials de circulació per aiguats, incendis, nevades, etc. en zona urbana.
Policia assistencial i d’atenció ciutadana:
1) En auxili en incendis, aiguats, nevades i d’altres situacions d’emergència.
2) Auxili en explosions i/o ensorrament d’habitatges o d’altres edificis.
3) En l’acompanyament d’ambulàncies i bombers en urgència.
4) En la recerca de persones desaparegudes o perdudes.
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3.- ACTIVITATS DISPOSITIUS I CAMPANYES
Es realitzaran serveis planificats per implementar dispositius conjunts de prevenció (controls
conjunts). Aquests serveis tindran com a objectiu, a més a més de fer augmentar la percepció de
seguretat de la ciutadania, disminuir la tipologia d’alguns delictes, tenir més possibilitat per
detenir, identificar i conèixer els possibles autor/es, i si s’escau, denunciar als infractors segons la
normativa infringida.
Dispositius conjunts de prevenció de la seguretat ciutadana:
1) Controls POE H (programa operatiu específic d’habitatge).
2) Controls per consum d’estupefaents en llocs públics.
3) D’altres d’acord amb la Llei de seguretat ciutadana.
Per últim, atenent a d’altres accions (preventives, de disciplina i de control), també es podran
planificar campanyes i altres activitats encaminades a cobrir la dimensió divulgativa i pedagògica.
Campanyes i controls de prevenció de trànsit, activitats esportives, festes majors i d’altres
activitats:
1) Campanyes específiques de trànsit (ITV, fums, soroll, llums, etc.)
2) Campanyes de control de documentació (permís de conduir, assegurances, etc.)
3) Control de ciclomotors i motocicletes (casc, sorolls, etc.).
4) Control de velocitat en zona urbana.
5) Controls preventius d’alcoholèmia en zona urbana.
6) Controls de transports en zona urbana.
7) Control de la circulació / de masses per esdeveniments esportius.
8) Control de la circulació / de masses per esdeveniments cultures, etc.
9) Control de festes majors i de barri
10) Protecció de diades especials.
4.- CRITERIS EN L’AMBIT TERRITORIAL
La situació de les tres comissaries de policia signants d’aquest acord és, territorialment parlant
semblant, amb un bon accés a la principal via de trànsit que uneix tots tres municipis la N-340 i la
T-214. Així concretament, la comissaria de Creixell es troba al carrer Girona número 26 (CP 43839
Creixell), Torredembarra a la carretera de la Riera de Gaià número 20-24 ( CP 43830
Torredembarra ) i la d’Altafulla al carrer Marquès de Tamarit número 16 ( CP 43893 Altafulla ).
En quant al nombre d’habitants, és Torredembarra el municipi més gran de tots tres i per tant, amb
un infraestructura en quant a policies major que Altafulla i Creixell.
És per això que, proporcionalment es podrien presentar més situacions rellevants i urgents en
aquest municipi que requerissin el recolzament de les patrulles de les poblacions confrontants que
serien ateses pels agents dels tres cossos sota el criteri de l’eficàcia policial i d’autoprotecció dels
agents i atenent al catàleg de serveis descrit al punt 2. SERVEIS I/O INCIDENTS URGENTS /
RELLEVANTS I EMERGÈNCIES.
Per últim, tot i que com s’ha dit, dels tres municipis associats n’hi ha un que a priori podria ser el
que presentés més casos d’incidents urgents, aquest acord busca la col·laboració entre tots tres,
però amb la màxima de no deixar d’atendre el servei ordinari de cada municipi més que el temps
indispensable per reforçar l’incident, aconseguint així eficàcia policial gràcies a la proximitat dels
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cossos associats que permet aquesta immediatesa en l’actuació dels agents i en la seva
autoprotecció. La gestió de l’incident serà responsabilitat del cap de torn del municipi demandant.
En relació a les vies de comunicació, la principal és la N-340 que uneix les tres poblacions, existint
també l’opció de la carretera T-214, amb la qual cosa es pot garantir una ràpida resposta dels
agents en qualsevol dels tres municipis que es produeixi la urgència.
Cal dir també que tant a Tarragona com a El Vendrell estan ubicades les comissaries de Mossos
d’Esquadra més properes. La de Tarragona correspon a l’ABP a la que pertanyen totes tres
policies locals dels municipis associats ( comarca del Tarragonès ), sent aquesta comissaria amb
la que es tenen la majoria dels contactes ( MCO, JLS, gestió dels incidents, etc...).
A més a més, l’any 2016 es va signar un acord entre el cos de mossos d’esquadra i les policies
locals de Torredembarra, Roda de Berà, Altafulla i Creixell en referència a la instrucció i trasllat de
detinguts, dins el marc de millora continuada en la coordinació, eficàcia i eficiència en la gestió de
la seguretat ciutadana. Aquest acord preveu les següents opcions:
1.- Trasllat directe des del punt de detenció fins l’ACD d’ El Vendrell, realització de minuta policial
o atestat tancat i N-01 al lloc (assimilat a patrulla CME en servei).
2.- Trasllat a dependències de la PL, realització de Minuta Policial amb detingut o atestat tancat,
N01 i trasllat propi de la PL cap a l’ACD d’ El Vendrell.
3.- Trasllat a dependències de la PL, realització de Minuta Policial amb detingut o atestat tancat,
N01 i sol·licitud de trasllat al CME.
4.- Casos excepcionals, realització d’acta A-54 i N01 i sol·licitud de trasllat al CME.
5.- Trasllat de detinguts amb competència instructora única de la PL.
D’aquesta forma es va voler implementar un ventall d’opcions, per tal de què les policies locals
esmentades es puguin adaptar a les seves necessitats operatives i que alhora compleixin els
requisits mínims establerts.
En relació al punt 3.- ACTIVITATS DISPOSITIUS I CAMPANYES, els caps de les policies locals
podran planificar i establir accions conjuntes, atenent a les tipologies delictives més rellevants i en
quan al seu grau d’afectació. Aquesta és una forma d’aconseguir eficàcia policial i d’altra banda
augmentar la seguretat subjectiva.
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ANNEX V

PROJECTE DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE
TORREDEMBARRA, ALTAFULLA I CREIXELL AMB LA FINALITAT DE PRESTAR SERVEI DE
COL·LABORACIÓ POLICIAL.

Ajuntament de Torredembarra

Ajuntament de Creixell

Torredembarra, ........................ de ......................... de 2021
REUNITS
D’una part, l’Il·lustríssim/a senyor/a ................................, alcalde/ssa de l’Ajuntament de
......................................,
D’altra part, l’Il·lustríssim/a senyor/a .................................., alcalde/ssa de l’Ajuntament de
....................................................,
D’altra part, l’Il·lustríssim/a senyor/a ......................................, alcalde/ssa de l’Ajuntament de
............................................................
Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per formalitzar aquest conveni, del que es donarà
compte als respectius plens dels ajuntaments,
MANIFESTEN
I.- El manteniment de la seguretat en els llocs públics, és una competència pròpia del municipis,
d’acord amb el que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local.
II.- Els cossos de policia locals són instituts armats de naturalesa civil amb estructura i organització
jerarquitzades, els que correspon l’exercici de competències municipals derivades de la prestació
del servei de seguretat publica, tal i com disposa la Llei 16/199, de 10 de juliol, de les policies locals
de Catalunya
III.- Les institucions signats d’aquest acord consideren que la seguretat ciutadana constitueix un
dels pilars bàsics de la societat del benestar, per la qual cosa consideren necessari garantir una
adequada i eficaç prestació d’aquest servei públic optimitzant els recursos dels que disposen.
IV.- La disposició addicional cinquena afegida a la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i
cossos de seguretat, per mitjà de la Llei Orgànica 16/2007, de 13 de desembre, complementària de
la Llei 45/2007, de 13 desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, regula la
col·laboració per la prestació de serveis de policia local. Aquesta disposició addicional disposa que
“dos o mes municipis limítrofs i pertanyents a una mateixa Comunitat autònoma, no disposin
separadament de recursos suficients per la prestació dels serveis de policia local, podran associarse per l’execució de les funcions assignades a aquestes policies en dita llei. En tot cas l’acord de
col·laboració per la prestació de serveis dels cossos de policia local dependents dels respectius
municipis, respectaran les condicions que es determinin pel Ministeri d’Interior i comptaran amb
l’autorització d’aquest o en el seu cas de la comunitat autònoma corresponent, segons el que
disposin els seus respectius Estatuts d’Autonomia”.
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Les condicions i requisits per l’associació de municipis amb la finalitat de prestar serveis de policia
local, han estat establertes mitjançant 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.
V.- Els municipis signants d’aquest Acord consideren necessari col·laborar per a la millor execució
de les funcions assignades als cossos de policia local i compleixen amb els requisits establerts en
la normativa citada, als ser municipis limítrofs, al no disposar separadament de recursos suficients
per a la prestació del servei policial, no superen els 40.000 habitants en el conjunt de la suma de les
seves poblacions, formen part d’una mateixa comarca, varen aprovar el present acord de
col·laboració per a l’associació de municipis amb la finalitat de prestar col·laboració en el servei
Policial en les sessions plenàries de data XX/XXXX/XXXX del municipi de Torredembarra, sessió
plenària de data XX/XXXX/XXXX del municipi d’Altafulla, i sessió plenària de data XX/XXXX/XXXX
del municipi de Creixell.
VI.- La Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent en matèria d’ordenació i
coordinació de les policies locals ha autoritzat en data ......../........../......., la celebració del present
acord de col·laboració de conformitat amb la disposició addicional cinquena de la Llei Orgànica
2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat i, en virtut de les competències exclusives
en matèria de seguretat pública establerts en els articles 160 i 164 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya i en la Llei 16/1991, de 10 d’abril de les Policies Locals.
És voluntat dels municipis signants subscriure el present acord de col·laboració per a la prestació
del servei policial per a l’execució de funcions dels serveis policials propis i, amb la finalitat
d’incrementar-ne els nivells d’operativitat i eficàcia.
En conseqüència, acorden les clàusules següents:
PRIMERA. OBJECTE
Aquest acord té per objecte constituir l’acord d’associació, i determinar el contingut i abast de
col·laboració entre els municipis de Torredembarra, d’Altafulla i de Creixell, que no disposen
separadament de recursos suficients per a la prestació del servei de policia local per a l’execució de
les funcions assignades a les policies locals.
SEGONA.- CAUSES QUE JUSTIFIQUEN L’ASSOCIACIÓ
L’associació es constitueix degut a les següents causes :
-

Donat el caràcter limítrof entre aquests territoris, l’associacionisme permetrà optimitzar els
recursos humans i materials de que disposen les policies locals dels municipis, incrementant
la seguretat pública i la protecció ciutadana.

-

No disposar separadament de recursos suficients per a la prestació dels serveis de policia
local i que associant-se per a la execució de les funcions assignades a dites policies a la Llei
Orgànica 2/1986, de 13 de març, es pot millorar la qualitat d’aquest i atendre amb seguretat
millorant el servei policial envers el ciutadà.

-

Les necessitats operatives, el número de dotacions policials i equipaments públics dels
quals es disposa, la manca de recursos humans per garantir el compliment eficient de les
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atribucions legals de la policia local no podent atendre amb la seguretat i qualitat òptima els
requeriments en matèria de Seguretat Ciutadana, amb una eficiència que permeti
augmentar el nivell de servei al ciutadà, i que requereix un nombre d’efectius superior als
disponibles en els municipis signants.
-

La regularització d’una realitat existent en les policies locals de Torredembarra, Altafulla i
Creixell, en la que com a conseqüència de no disposar de recursos suficients, la unió de les
tres policies en una col·laboració parcial de les funcions de policia local per garantir un
servei públic de qualitat i donar una resposta eficaç i eficient a aquells serveis urgents amb
necessitat de recolzament al servei, incrementa els nivells de cobertura i intensitat del servei
de policia local de forma conjunta.

TERCERA .- ÀMBIT TERRITORIAL
L’Àmbit territorial de l’associació serà el dels termes municipals dels ajuntaments signants d’aquest
Acord.
QUARTA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
Els Ajuntaments signants del present acord s’obliguen a :
- Assumir les eventuals despeses derivades de l’associació, tal com s’especifica en la memòria que
s’acompanya com annex a aquest acord d’associació (Annex 1).
- Proporcionar la informació necessària per tal que la Comissió Directiva (òrgan de govern de
l’associació policial) pugui prendre les decisions adequades.
- Acomplir la part dispositiva d’aquest acord durant la seva vigència.
- No subscriure cap altre acord de col·laboració amb d’altres municipis amb la finalitat de prestar
conjuntament el servei de policia local.
- A comunicar, a la resta de de municipis associats, els acords adoptats per les juntes locals de
seguretat dels municipis signants d’aquest acord de col·laboració policial, en la mesura que afectin
als serveis policials continguts en l’acord de col·laboració.
- Tramitar les corresponents comunicacions als organismes oficials que hagin de tenir coneixement
de la subscripció del present acord de col·laboració.
CINQUENA.- ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ
1.- LA COMISSIÓ DIRECTIVA estarà integrada, com a mínim, per una persona de cada municipi
participant, a la qual correspon vetllar pel seguiment de l’acord i impartir les instruccions superiors.
La Comissió Directiva exerceix la direcció superior en matèria policial per majoria dels seus
membres, i esta formada per:
De L’Ajuntament de Torredembarra correspon a l’Alcalde senyor Eduard Rovira Gual.
De L’Ajuntament d’Altafulla correspon a l’Alcalde senyor Jordi Molinera Poblet.
De L’Ajuntament de Creixell correspon a l’Alcalde senyor Jordi Llopart Senent.

4

Ajuntament de Torredembarra

Ajuntament de Creixell

Els acords i el funcionament de la Comissió Directiva es regirà supletòriament per les disposicions
establertes en el capítol II de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
2.- L’AUTORITAT POLICIAL. Els municipis participants acorden que l’Autoritat Policial és: l’Alcalde
de Torredembarra senyor Eduard Rovira Gual responsable del funcionament dels serveis de policia
local associada, i davant de la possible renovació, alternativament l’Alcalde de Creixell i segon
l’Alcalde d’Altafulla.
El procediment per la designació de l’Autoritat Policial és mitjançant acord de la Comissió Directiva.
Funcions i règim de funcionament de l’Autoritat Policial:
a) Ser responsable del funcionament i coordinació dels serveis policials associats.
b) Presentar anualment al departament competent en matèria d’ordenació i coordinació de les
policies locals un pla de treball i activitats en relació amb els diferents nuclis de població existents,
de conformitat amb l’òrgan de coordinació policial.
3.- L’ÒRGAN DE COORDINACIÓ POLICIAL: Òrgan responsable de l’intercanvi d’informació i
coordinació operativa entre els cossos policials i serveis de seguretat que actuen en els municipis
afectats per mitjà dels instruments i els procediments establerts per la normativa vigent i l’Acord de
col·laboració, així com executar, si escau, els acords de les juntes locals de seguretat i proposar
plans de seguretat.
Règim de funcionament de l’Òrgan de Coordinació Policial:
- Estarà integrat pels Caps de les Policies locals de Torredembarra, Altafulla i Creixell, i el Cap de
l’ABP de la Comissaria de la PG-ME del Tarragonès i/o comandaments en qui deleguin o per les
persones que aquests designin.
- Podran assistir a les sessions d’aquest òrgan funcionaris i tècnics en matèria de coordinació de
policies locals en funcions d’assessors, tenint aquests membres veu però no vot a les sessions, i
només hi assistiran en cas d’esser convocats. També es podran convocar altres assessors per a
matèries concretes sempre que així es decideixi.
- Funcions:
a) Assegurar l’intercanvi d’informació entre els cossos policials i serveis de seguretat que actuen en
els municipis, per mitjà dels instruments i els procediments establerts per la normativa vigent i
l’Acord de col·laboració.
b) Assegurar la coordinació operativa de les actuacions dels cossos que actuen en els municipis i la
dels recursos en matèria de seguretat presents als municipis.
c) Elaborar propostes de coordinació de serveis de seguretat entre els cossos que actuen en els
municipis a l’efecte de millorar la col·laboració entre aquests i llur eficàcia i eficiència en els
municipis.
e) Confeccionar la memòria anual dels serveis conjunts realitzats que afectin a l’àmbit d’actuació de
l’acord i donar trasllat a la comissió directiva, així com dels assumptes rellevants per a la funció
policial i convivència ciutadana.
f) Proposar plans de treball i activitats en relació amb els diferents nuclis de població existents,
tenint en compte, entre d’altres criteris, el nombre d’habitants, les infraestructures de les policies
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locals, les vies de comunicació existents i la situació de les dependències del Cos de Mossos
d’Esquadra en l’àmbit territorial dels municipis signants de l’acord de col·laboració.
g) Elaborar les normes de funcionament intern del servei policial així com les possibles futures
modificacions d’aquest.
h) Executar, si escau, els acords de les juntes locals de seguretat i proposar plans de seguretat.
- Es realitzaran sessions cada 2 mesos de forma ordinària i es podran convocar sessions
extraordinàries quan l’alcalde/ssa d’un municipi associat ho sol·liciti.
SISENA .- RÈGIM I COMPETÈNCIES DELS POLICIES DE L’ASSOCIACIÓ
Els membres que integren el servei policial associat, estaran sotmesos als mateixos principis
bàsics d’actuació, que els regula, així mateix ostentaran el mateix règim estatutari i disciplinari que
els hi és d’aplicació amb la normativa vigent, sense que la subscripció de l’acord de col·laboració
impliqui la constitució d’un cos de policia local supramunicipal.
SETENA .- DETERMINACIÓ DELS MITJANS MATERIALS HUMANS I TECNOLÒGICS AIXÍ COM
TRANSFERÈNCIES ECONÒMIQUES ENTRE ELS MEMBRES.
El mitjans humans, materials i tecnològics assignats a l’Associació són els propis de cada municipi,
els quals es detallen a l’Annex 2, adjunt al present acord.
VUITENA.- NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN DEL SERVEI ASSOCIAT:
D’acord amb el que estableixen les lleis i amb els principis de les bases de l’Acord, tots tres cossos
han de tenir en compte la delimitació de serveis dins les pròpies competències com a titulars i
responsables dels seus municipis.
La col·laboració, cooperació i coordinació dels diferents efectius policials serà esporàdica, per tal de
donar resposta a les urgències o incidències que sorgeixen en els respectius termes municipals
relacionats amb:
a) Policia de proximitat / seguretat.
b) Policia de trànsit.
c) Policia assistencial i d’atenció ciutadana.
Per una major eficàcia policial i una optimització dels recursos, els caps de servei dels tres cossos
establiran contacte directe en aquelles situacions en què es requereixi la col·laboració dels altres
cossos, i es comunicaran les incidències que s’hagin produït posteriorment.
Pla de treball i activitats policials detallades a l’Annex 3 adjunt al present acord.
NOVENA.- VIGÈNCIA I CAUSES D’EXTINCIÓ DE L’ACORD
La vigència d’aquest acord d’associació és d’un any des de la data de la seva signatura,
prorrogable per acord de les parts, i com a màxim 4 anys, d’acord amb la legislació vigent.
Són causes de resolució del conveni les previstes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic. No obstant això, pot rescindir-se per alguna de les causes següents:
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a) Per impossibilitat sobrevinguda d’acomplir i desenvolupar les activitats que en constitueixen
l’objecte.
b) Per mutu acord, en els termes que s’estableixin.
c) Per incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquest acord.
En aquest últim cas, la part afectada haurà de comunicar a les altres parts la seva voluntat de
resoldre l’acord així com les causes de l’incompliment en que es basa.
DESENA.- NATURALESA DE L’ACORD
Les parts que subscriuen es comprometen, en la mesura que els correspongui, a assumir
les determinacions del present conveni que té caràcter administratiu i sotmeten les qüestions
litigioses que es puguin plantejar a la competència de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Per a que així consti, s’estén aquest document, en triple exemplar, i en prova de conformitat, les
parts implicades el signen a un sol efecte en el lloc i data fixats a l’encapçalament.
Per tal que així consti, s’estén aquest document, en exemplar (Torredembarra, Altafulla i Creixell) , i
en prova de conformitat, les parts implicades el signen a un sol efecte, en el lloc i data fixats a
l’encapçalament.
Alcalde de Torredembarra

Alcalde d’Altafulla

Alcalde de Creixell

(Nom i cognoms)

(Nom i cognoms)

(Nom i cognoms)
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ANNEX 1

MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE D’ASSOCIACIÓ DELS MUNICIPIS DE
TORREDEMBARRA, ALTAFULLA i CREIXELL AMB LA FINALITAT DE PRESTAR
SERVEI DE COL·LABORACIÓ POLICIAL.
1. INTRODUCCIÓ
La Llei orgànica 16/2007, de 13 de desembre, complementària de la Llei 45/2007, de 13 de
desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, de modificació de la Llei orgànica
2/1986, de 13 de març, possibilita que els municipis que no disposin de recursos suficients per a la
prestació dels serveis de policia local puguin associar-se per a l’execució de les funcions
assignades a aquestes policies per la Llei orgànica 2/1986.
La regularització dels requisits per portar a terme aquesta opció es contempla en 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.
2. CONDICIONS I REQUISITS
L’Associació que es pretén crear entre aquests tres municipis compleix amb les següents
característiques:
a) Son tres municipis (Torredembarra, Altafulla i Creixell) limítrofs poden transitar d’un a l’altre i
garantint la continuïtat territorial.
b) No disposen separadament de recursos suficients per a la prestació efectiva del servei, per
la qual cosa l’associació vindrà a complir l’objectiu d’eficàcia.
c) El número de població de tots tres municipis no superen en conjunt els 40.000 habitants.
d) Tots tres municipis signants compten amb cos de policia local propi.
Els agents que integren el servei de policia local de l’associació entre aquests tres municipis, es
sotmetran als mateixos principis bàsics d’actuació, tindran el mateix règim estatutari i assumiran les
mateixes funcions que les assignades per l’ordenament jurídic vigent a les policies locals.
3. PROJECTE D’ASSOCIACIÓ
L’Associació projectada entre els municipis de Torredembarra, Altafulla i Creixell té per objectiu i
finalitat principal la prestació d’un servei de col·laboració conjunt.
Donat el caràcter limítrof entre aquests territoris, l’associacionisme permetrà optimitzar els recursos
humans i materials de què disposen les policies locals dels municipis, en un àmbit territorial
superior, però continu, pràcticament viable, al tractar-se de nuclis de població confrontants i fins i tot
interrelacionats en determinades zones.
Els municipis de Torredembarra, Altafulla i Creixell presenten unes condicions idònies per a
l’associació amb la finalitat de prestar serveis de col·laboració, cooperació i coordinació dels
diferents efectius policials i així donar resposta a les situacions d’urgència o emergències greus i
rellevants que sorgeixen en els respectius termes municipals durant el servei. Les comunicacions
de la xarxa viària fan que el nexe d’unió sobre el terreny entre elles sigui ràpid, segur i immediat.
Les necessitats operatives, el número de dotacions policials i equipaments públics dels quals es
disposa, l’ordenació del treball, la manca de recursos humans per garantir el compliment eficient de
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les atribucions legals de la policia local que aconsegueixi donar accés a uns serveis públics
suficients i de qualitat i, que amb motiu de la Llei Orgànica 16/2007, de 13 de desembre,
complementària de la Llei per al desenvolupament sostenible del medi rural, la qual estableix la
possibilitat de què municipis que no disposin de recursos suficients per a la prestació d’un
determinat servei públic -policia local- puguin associar-se per a l’execució de les funcions
assignades a aquestes policies.
Donat que els tres municipis es troben limítrofs, pertanyen a una mateixa Comunitat Autònoma, no
disposen separadament de recursos suficients per a la prestació dels serveis de policia local i, que
associant-se per a la execució de les funcions assignades a dites policies a la Llei Orgànica 2/1986,
de 13 de març, es podria millorar la qualitat d’aquest.
Donat que el manteniment de la seguretat ciutadana i la garantia del lliure exercici dels drets
ciutadans no sols es un imperatiu constitucional per als poders públics en general, i les Forces i
Cossos de Seguretat en particular, sinó que és una de les preocupacions principals dels nostres
veïns, per això cal emprar un especial esforç en satisfer les demandes ciutadanes existents.
Així mateix, el manteniment de la Seguretat Ciutadana ha de basar-se, com tota política municipal,
en la recerca de l’eficiència a través d’un millor aprofitament dels recursos públics existents.
Els Ajuntaments de les localitats que subscriuen el present conveni son conscients de la situació
que s’està produint en els seus àmbits territorials on les situacions excedeixen dels recursos de
Policia local de cadascun dels municipis, no podent atendre amb la seguretat i qualitat òptima els
requeriments en matèria de Seguretat Ciutadana, amb una eficiència que permeti augmentar el
nivell de servei al ciutadà, i que requereix un nombre d’efectius superior als disponibles en els
municipis signants.
Si bé, l’eficaç coordinació de tots ells, permet atendre adequadament la demanda ciutadana en
matèria de seguretat pública, unint tots el recursos tècnics i humans per a la millora de les
prestacions de servei als ciutadans de totes tres poblacions.
L’àmbit territorial en el què s’exercirà la col·laboració, cooperació i coordinació dels diferents
efectius policials per tal de donar resposta a les urgències o emergències greus i rellevants que
sorgeixen en els respectius termes municipals durant el servei serà:

Superfície
TOTAL terme Municipal
8,71 Km2

TORREDEMBARRA

6,95 Km2
10,46 Km2
26,12 Km2

ALTAFULLA
CREIXELL
TOTAL

4. POBLACIÓ DELS MUNICIPIS
La població actual dels municipis es de:
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Habitants
2021

TORREDEMBARRA

17.401

ALTAFULLA
CREIXELL

5.630
4.037
27.068

TOTAL

5. FINALITAT
L’Associació té per objectiu efectuar i establir un sistema de col·laboració, cooperació i coordinació
dels diferents efectius policials per tal de donar resposta a les urgències o emergències greus i
rellevants que sorgeixen en els respectius termes municipals durant el servei amb una resposta
ràpida, segura (autoprotecció) e immediata de qualitat òptima, i amb una eficiència que permeti
augmentar el nivell de servei al ciutadà, i que requereixin un nombre d’efectius superior als
disponibles en el municipi que ho sol·liciti al tractar-se de nuclis de població confrontants i fins i tot
interrelacionats en determinades zones.
La finalitat de l’Associació no es centra sols en rendibilitzar els medis materials sinó també en
rendibilitzar els recursos humans.
La regularització d’una realitat existent en les policies locals de Torredembarra, Altafulla i Creixell, i
que es ve repetint durant molts anys, en la que com a conseqüència de no disposar de recursos
suficients s’han d’unir les tres policies en una col·laboració parcial de les funcions de policia local
per garantir un servei públic de qualitat a través d’una disposició planificada dels efectius i donar
una resposta eficaç i eficient a aquells serveis urgents amb necessitat de suport al servei i així
incrementar els nivells de cobertura i intensitat del servei de policia local de forma conjunta.
La col·laboració i la cooperació recíproca amb l’objectiu de l’eficàcia, concretant-se en l’ajut i el
suport que s’han d’oferir els tres cossos policials garantint el compliment de les funcions legalment
assignades amb caràcter ordinari.
Una millora de la qualitat dels serveis de seguretat públics al conjunt de la ciutadania, amb la
finalitat que les actuacions de coordinació, cooperació i col·laboració han de permetre maximitzar,
facilitar i simplificar l’accés del ciutadà al sistema de seguretat amb el compromís de totes tres
administracions a aportar i garantir les infraestructures i els recursos escaients.
Tot això sense que els municipis i les diferents policies locals perdin la seva dependència orgànica,
funcional i legal i, cap dels objectius anirà en detriment de l’autonomia municipal.
6. ÀMBIT TERRITORIAL D’APLICACIÓ
Tenint en compte l’establer a 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 funcionaris integrants dels Cossos de Policia local de Torredembarra,
Altafulla i Creixell, podran actuar en l’àmbit territorial dels tres termes municipals.
7. PERSONAL
El número de funcionaris que integrarà i mantindrà l’Associació dels tres municipis amb la finalitat
de prestar serveis de col·laboració policial, es marquen com a mínim, en el número de funcionaris
que la integren en l’actualitat.
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En l’actualitat les plantilles de personal de la Policia local dels municipis és la següent:
PLANTILLA de la POLICIA LOCAL de TORREDEMBARRA 2021
Núm.
Places

Grup

Escala

Cap Policia Local –
Sotsinspector

1

C1

Adm. Especial

Sergents

2

C1

Adm. Especial

Caporals
Agents Policia local escala
bàsica

6

C2

Adm. Especial

33

C2

Adm. Especial

Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials

5

C2

Adm. General

Auxiliar

3

C2

Adm. General

Auxiliar

Denominació de les places

Auxiliars de gestió - Centrals
Auxiliars de gestió
administrativa

Subescala

Clase
Sots-inspector
Policia Local
Policia Local
Policia Local

PLANTILLA de la POLICIA LOCAL d’ALTAFULLA 2021
Denominació de les places
Cap Policia Local - Caporal

Núm.
Places

Grup

Escala

Subescala

Clase

Serveis
Especials

Caporal

1

C2

Adm. Especial

Sergents
Caporals
Agents Policia local escala
bàsica

1

C2

Adm. Especial

18

C2

Adm. Especial

Serveis
Especials
Serveis
Especials

Auxiliars de gestió - Centrals

1

C2

Adm. Especial

Auxiliar

Policia Local
Policia Local

PLANTILLA de la POLICIA LOCAL de CREIXELL 2021
Denominació de les places

Núm.
Places

Grup

Escala

Cap Policia Local - Inspector

1

A2

Adm. Especial

Sergents

0

C1

Adm. Especial

Caporals
Agents Policia local escala
bàsica

2

C2

Adm. Especial

10

C2

Adm. Especial

Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials

Auxiliars de gestió - Centrals

1

C2

Adm. General

Auxiliar

Auxiliars de gestió
administrativa

1

C1

Adm. General

Administrativa
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Subescala

Clase
Inspector
Policia Local
Policia Local
Policia Local

Ajuntament de Torredembarra

Ajuntament de Creixell

8. FUNCIONAMENT DEL SERVEI ASSOCIAT
Tots aquells funcionaris de les policies locals pertanyents als tres ajuntaments signants de l’acord
prestaran el servei de policia local amb les característiques que s’especifiquen en el pla de treball i
activitats com a norma de funcionament per al funcionament del servei policial.
La col·laboració, cooperació i coordinació dels diferents efectius policials per tal de donar resposta a
les urgències o incidències que sorgeixen en els respectius termes municipals serà de 24 hores de
servei.
Una vegada aprovat l’acord per part dels tres ajuntaments, les normes de funcionament intern del
servei associat seran les determinades pel funcionament d’aquest servei i regularan la seva gestió i
composició.
9. DIRECCIÓ
9.1. COMISSIÓ DIRECTIVA:
Aquesta comissió estarà integrada com a mínim, per una persona de cada municipi participant, a la
qual correspon vetllar pel seguiment de l’acord i impartir les instruccions superiors.
La Comissió Directiva exerceix la direcció superior en matèria policial per majoria dels seus
membres, i esta formada per:
De L’Ajuntament de Torredembarra correspon a l’Alcalde senyor Eduard Rovira Gual.
De L’Ajuntament d’Altafulla correspon a l’Alcalde senyor Jordi Molinera Poblet.
De L’Ajuntament de Creixell correspon a l’Alcalde senyor Jordi Llopart Senent.
Els acords i el funcionament de la Comissió Directiva es regirà supletòriament per les disposicions
establertes en el capítol II de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
9.2. AUTORITAT POLICIAL:
Els municipis participants acorden que l’Autoritat Policial és: l’Alcalde de Torredembarra senyor
Eduard Rovira Gual responsable del funcionament dels serveis de policia local associada, i davant
de la possible renovació, alternativament l’Alcalde de Creixell i segon l’Alcalde d’Altafulla.
El procediment per a la designació de l’Autoritat Policial és mitjançant acord de la Comissió
Directiva.
Funcions i règim de funcionament de l’Autoritat Policial:
a) Ser responsable del funcionament i coordinació dels serveis policials associats.
b) Presentar anualment al departament competent en matèria d’ordenació i coordinació de les
policies locals un pla de treball i activitats en relació amb els diferents nuclis de població existents,
de conformitat amb l’òrgan de coordinació policial.
9.3. ÒRGAN DE COORDINACIÓ POLICIAL:
És l’òrgan responsable de l’intercanvi d’informació i coordinació operativa entre els cossos policials i
serveis de seguretat que actuen en els municipis afectats per mitjà dels instruments i els
procediments establerts per la normativa vigent i l’Acord de col·laboració, així com executar, si
escau, els acords de les juntes locals de seguretat i proposar plans de seguretat.
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Règim de funcionament de l’Òrgan de Coordinació Policial:
- Estarà integrat pels Caps de les Policies locals de Torredembarra, Altafulla i Creixell, i el Cap de
l’ABP de la Comissaria de la PG-ME del Tarragonès i/o comandaments en qui deleguin o per les
persones que aquests designin.
- Podran assistir a les sessions d’aquest òrgan funcionaris i tècnics en matèria de coordinació de
policies locals en funcions d’assessors, tenint aquests membres veu però no vot a les sessions, i
només hi assistiran en cas d’ésser convocats. També es podran convocar altres assessors per a
matèries concretes sempre que així es decideixi.
- Funcions:
a) Assegurar l’intercanvi d’informació entre els cossos policials i serveis de seguretat que actuen en
els municipis, per mitjà dels instruments i els procediments establerts per la normativa vigent i
l’Acord de col·laboració.
b) Assegurar la coordinació operativa de les actuacions dels cossos que actuen en els municipis i la
dels recursos en matèria de seguretat presents als municipis.
c) Elaborar propostes de coordinació de serveis de seguretat entre els cossos que actuen en els
municipis a l’efecte de millorar la col·laboració entre aquests i llur eficàcia i eficiència en els
municipis.
e) Confeccionar la memòria anual dels serveis conjunts realitzats que afectin a l’àmbit d’actuació de
l’acord i donar trasllat a la comissió directiva, així com dels assumptes rellevants per a la funció
policial i convivència ciutadana.
f) Proposar plans de treball i activitats en relació amb els diferents nuclis de població existents,
tenint en compte, entre d’altres criteris, el nombre d’habitants, les infraestructures de les policies
locals, les vies de comunicació existents i la situació de les dependències del Cos de Mossos
d’Esquadra en l’àmbit territorial dels municipis signants de l’acord de col·laboració.
g) Elaborar les normes de funcionament intern del servei policial així com les possibles futures
modificacions d’aquest.
h) Executar, si escau, els acords de les juntes locals de seguretat i proposar plans de seguretat.
- Es realitzaran sessions cada 2 mesos de forma ordinària i es podran convocar sessions
extraordinàries quan l’alcalde/ssa d’un municipi associat ho sol·liciti.
10. DETERMINACIÓ DELS MITJANS MATERIALS, HUMANS I TECNOLÒGICS AIXÍ COM
TRANSFERÈNCIES ECONÒMIQUES ENTRE ELS MEMBRES:
Els mitjans materials, humans i tecnològics seran els propis de cada municipi.
En l’actualitat els recursos materials, humans i tecnològics de la Policia local dels municipis son els
següents:
PARC MÒBIL
Turismes
Motos
Furgonetes
Grues
Altres

TORREDEMBARRA
10
6
2
1
Embarcació (1)

ALTAFULLA
3
0
0
0
0
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0
0
0
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RECURSOS INFORMÀTICS
Programari de gestió policial

APP
Ordinadors de taula
Ordinadors portàtils
Tauletes tàctils (tablets)
PDA
Xarxes socials

TORREDEMBARRA
EUROCOP
TDB-Alerta
15
6
3
27
NO

MATERIAL DE TELECOMUNICACIONS
TORREDEMBARRA
Emissores Rescat
Altres emissores
Equips GPS de localització
Rescat
Telèfons intel·ligents
(smartphones)

ALTAFULLA
-

Facebook Ajunt. de
Creixell

ALTAFULLA

CREIXELL

28
0
0

13
0
0

5
16
5

4

3

2

DISPOSITIUS DE VIDEOVIGILÀNCIA
TORREDEMBARRA
Dispositius fixos (control
12
de seguretat d’edificis)
Dispositius fixos (control
3
trànsit)
Dispositius mòbils
12
personals

ALTAFULLA
-

CREIXELL
8

-

0

-

0

MATERIAL DE CONTROL D’ INFRACCIONS DE TRÀNSIT
TORREDEMBARRA
ALTAFULLA
Etilòmetres indiciaris
Etilòmetres evidencials
Sonòmetres
Paranys

CREIXELL
Drag
Drag
5
0
2
0

CREIXELL

3
2
1
6

3
1
1
6

1
0
2
2

TORREDEMBARRA
46
56

ALTAFULLA
18
0

CREIXELL
14
14

ARMAMENT
Pistoles
Defenses extensibles
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RECURSOS HUMANS
Agent
Caporal
Sergent

TORREDEMBARRA
33
6
2

ALTAFULLA
18
2
-

CREIXELL
10
2
-

1
5

1

1
1

3

-

1

Sotsinspector
Inspector
Auxiliars de gestió –
Centrals
Personal administració

Les despeses que es generin per l’eficaç desenvolupament del servei policial seran finançats per
cada Ajuntament.
11. CONDICIONS DE TREBALL:
Les condicions de treball, horaris de servei, distribució de la jornada laboral, calendari, etc., seran
les establertes i previstes per cada municipi i les diferents policies locals al no perdre la seva
dependència orgànica, funcional i legal.
El sistema de treball, per efectuar les col·laboracions entre els diferents efectius policials per donar
resposta a les urgències o emergències greus i rellevants amb necessitat de suport que sorgeixen
en els respectius termes municipals durant el servei, serà l’establert i acordat a les normes de
funcionament intern del servei associat.
12. NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN DEL SERVEI ASSOCIAT:
Les normes de funcionament intern del servei associat que determinen i regulen el servei associat
son les detallades al Pla de treball i activitats.
Una vegada aprovat l’acord per part dels tres ajuntaments, les normes de funcionament intern del
servei associat seran les que regularan el funcionament, gestió i composició d’aquest servei.
D’acord amb el que estableixen les lleis i amb els principis de les bases de l’Acord, tots tres cossos
han de tenir en compte la delimitació de serveis dins les pròpies competències com a titulars i
responsables dels seus municipis.
La col·laboració, cooperació i coordinació dels diferents efectius policials serà esporàdica, per tal de
donar resposta a les urgències o incidències que sorgeixen en els respectius termes municipals
relacionats amb:
d) Policia de proximitat / seguretat.
e) Policia de trànsit.
f) Policia assistencial i d’atenció ciutadana.
Per una major eficàcia policial i una optimització dels recursos, els caps de servei dels tres cossos
establiran contacte directe en aquelles situacions en què es requereixi la col·laboració dels altres
cossos, i es comunicaran les incidències que s’hagin produït posteriorment.
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Tots tres cossos policials mantindran actualitzats els seus respectius llistats de telèfons mòbils i
compartiran els dels usuaris que considerin adients.
13. VIGÈNCIA I CAUSES D’EXTINCIÓ DE L’ACORD:
La vigència de l’acord serà per un termini de 1 any des de la data de la seva signatura, prorrogable
per acord de les parts, i com a màxim 4 anys, d’acord amb la legislació vigent.
Són causes de resolució del conveni les previstes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic. No obstant això, pot rescindir-se per alguna de les causes següents:
a) Per impossibilitat sobrevinguda d’acomplir i desenvolupar les activitats que en constitueixen
l’objecte.
b) Per mutu acord, en els termes que s’estableixin.
c) Per incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquest acord.
En aquest últim cas, la part afectada haurà de comunicar a les altres parts la seva voluntat de
resoldre l’acord així com les causes de l’incompliment en què es basa.
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ANNEX 2
RECURSOS MATERIALS i TECNOLÒGICS
PARC MÒBIL
TORREDEMBARRA

ALTAFULLA

CREIXELL

Turismes

10

3

2

Motos

6

0

0

Furgonetes

2

0

0

Grues

1

0

0

Altres

Embarcació (1)

0

0

TORREDEMBARRA

ALTAFULLA

CREIXELL

RECURSOS INFORMÀTICS
Programari de gestió
policial
APP

EUROCOP

-

Drag

TDB-Alerta

-

Drag

Ordinadors de taula

15

-

5

Ordinadors portàtils

6

-

0

Tauletes tàctils
(tablets)
PDA

3

-

2

27

-

0

Xarxes socials

NO

-

Facebook
Ajuntament de
Creixell

MATERIAL DE TELECOMUNICACIONS
TORREDEMBARRA

ALTAFULLA

CREIXELL

Emissores Rescat

28

13

5

Altres emissores

0

0

16

17
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Equips GPS de
localització Rescat
Telèfons intel·ligents
(smartphones)

Ajuntament de Creixell
0

0

5

4

3

2

TORREDEMBARRA

ALTAFULLA

CREIXELL

12

-

8

3

-

0

12

-

0

DISPOSITIUS DE VIDEOVIGILÀNCIA
Dispositius fixos
(control de seguretat
d’edificis)
Dispositius fixos
(control trànsit)
Dispositius mòbils
personals

MATERIAL DE CONTROL D’ INFRACCIONS DE TRÀNSIT
TORREDEMBARRA

ALTAFULLA

CREIXELL

Etilòmetres indiciaris

3

3

1

Etilòmetres evidencials

2

1

0

Sonòmetres

1

1

2

Paranys

6

6

2

TORREDEMBARRA

ALTAFULLA

CREIXELL

Pistoles

46

18

14

Defenses extensibles

56

0

14

ARMAMENT

RECURSOS HUMANS
TORREDEMBARRA

ALTAFULLA

CREIXELL

Agent

33

18

10

Caporal

6

2

2
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Sergent

2

-

-

Sotsinspector

1

-

-

Inspector

1

-

1

Auxiliars de gestió –
Centrals
Personal administració

5

1

1

3

-

1
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ANNEX 3
PLA DE TREBALL I ACTIVITATS
1.- La col·laboració, cooperació i coordinació dels diferents efectius policials per tal de donar
resposta a les urgències o incidències greus i rellevants que sorgeixen en els respectius termes
municipals, i que requereixin un nombre d’efectius superior als disponibles en el municipi que ho
sol·liciti relacionats amb:
a) Policia de proximitat / seguretat.
b) Policia de trànsit.
c) Policia assistencial i d’atenció ciutadana.
Per una major eficàcia policial i una optimització dels recursos, els caps de servei dels tres cossos
establiran contacte directe en aquelles situacions que pugui representar un risc per a les persones o
el bens, podran requerir la col·laboració dels altres cossos i serà prestada fins que ja no sigui
necessària, i es comunicaran les incidències que s’hagin produït posteriorment.
Aquestes intervencions es podran produir en situacions d’emergències i protecció civil, i en
actuacions urgents per delictes fragants o en serveis d’auxili urgents a persones.
Realització conjunta de dispositius preventius, de campanyes preventives / divulgatives, així com
d’altres dispositius per tractar de pal·liar diverses tipologies delictives i/o infraccions administratives.
2.- SERVEIS I/O INCIDENTS URGENTS / RELLEVANTS I EMERGÈNCIES
A continuació es relacionen els serveis on es podrà demanar el suport i/o recolzament, en línies
generals serien:
Policia de seguretat:
1) Per aldarulls o baralles greus a la via, establiments o recintes públics.
2) En cas de suport en quant el dispositiu de seguretat per amenaces i/o avisos de bombes.
3) Per desordres greus en vies, establiments o recintes públics.
4) En l’escorcoll i/o identificació de persones sospitoses.
5) Manteniment de l’ordre públic.
6) Ocupacions il·legals d’habitatges o instal·lacions públiques i privades.
7) En casos on sigui necessari un suport per vandalisme i danys.
8) Resposta urgent a demandes de seguretat.
Policia de trànsit:
1) Per accidents de circulació amb ferits en zona urbana.
2) En accidents de circulació sense ferits en zona urbana.
3) Per mesures especials de circulació per aiguats, incendis, nevades, etc. en zona urbana.
Policia assistencial i d’atenció ciutadana:
1) En auxili en incendis, aiguats, nevades i d’altres situacions d’emergència.
2) Auxili en explosions i/o ensorrament d’habitatges o d’altres edificis.
3) En l’acompanyament d’ambulàncies i bombers en urgència.
4) En la recerca de persones desaparegudes o perdudes.
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3.- ACTIVITATS DISPOSITIUS I CAMPANYES
Es realitzaran serveis planificats per implementar dispositius conjunts de prevenció (controls
conjunts). Aquests serveis tindran com a objectiu, a més a més de fer augmentar la percepció de
seguretat de la ciutadania, disminuir la tipologia d’alguns delictes, tenir més possibilitat per detenir,
identificar i conèixer els possibles autor/es, i si s’escau, denunciar als infractors segons la normativa
infringida.
Dispositius conjunts de prevenció de la seguretat ciutadana:
1) Controls POE H (programa operatiu específic d’habitatge).
2) Controls per consum d’estupefaents en llocs públics.
3) D’altres d’acord amb la Llei de seguretat ciutadana.
Per últim, atenent a d’altres accions (preventives, de disciplina i de control), també es podran
planificar campanyes i altres activitats encaminades a cobrir la dimensió divulgativa i pedagògica.
Campanyes i controls de prevenció de trànsit, activitats esportives, festes majors i d’altres
activitats:
1) Campanyes específiques de trànsit (ITV, fums, soroll, llums, etc.)
2) Campanyes de control de documentació (permís de conduir, assegurances, etc.)
3) Control de ciclomotors i motocicletes (casc, sorolls, etc.).
4) Control de velocitat en zona urbana.
5) Controls preventius d’alcoholèmia en zona urbana.
6) Controls de transports en zona urbana.
7) Control de la circulació / de masses per esdeveniments esportius.
8) Control de la circulació / de masses per esdeveniments cultures, etc.
9) Control de festes majors i de barri
10) Protecció de diades especials.
4.- CRITERIS EN L’AMBIT TERRITORIAL
La situació de les tres comissaries de policia signants d’aquest acord és, territorialment parlant
semblant, amb un bon accés a la principal via de trànsit que uneix tots tres municipis la N-340 i la T214. Així concretament, la comissaria de Creixell es troba al carrer Girona número 26 (CP 43839
Creixell), Torredembarra a la carretera de la Riera de Gaià número 20-24 ( CP 43830
Torredembarra ) i la d’Altafulla al carrer Marquès de Tamarit número 16 ( CP 43893 Altafulla ).
En quant al nombre d’habitants, és Torredembarra el municipi més gran de tots tres i per tant, amb
un infraestructura en quant a policies major que Altafulla i Creixell.
És per això que, proporcionalment es podrien presentar més situacions rellevants i urgents en
aquest municipi que requerissin el recolzament de les patrulles de les poblacions confrontants que
serien ateses pels agents dels tres cossos sota el criteri de l’eficàcia policial i d’autoprotecció dels
agents i atenent al catàleg de serveis descrit al punt 2. SERVEIS I/O INCIDENTS URGENTS /
RELLEVANTS I EMERGÈNCIES.
Per últim, tot i que com s’ha dit, dels tres municipis associats n’hi ha un que a priori podria ser el
que presentés més casos d’incidents urgents, aquest acord busca la col·laboració entre tots tres,
però amb la màxima de no deixar d’atendre el servei ordinari de cada municipi més que el temps
indispensable per reforçar l’incident, aconseguint així eficàcia policial gràcies a la proximitat dels
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cossos associats que permet aquesta immediatesa en l’actuació dels agents i en la seva
autoprotecció. La gestió de l’incident serà responsabilitat del cap de torn del municipi demandant.
En relació a les vies de comunicació, la principal és la N-340 que uneix les tres poblacions, existint
també l’opció de la carretera T-214, amb la qual cosa es pot garantir una ràpida resposta dels
agents en qualsevol dels tres municipis que es produeixi la urgència.
Cal dir també que tant a Tarragona com a El Vendrell estan ubicades les comissaries de Mossos
d’Esquadra més properes. La de Tarragona correspon a l’ABP a la que pertanyen totes tres policies
locals dels municipis associats ( comarca del Tarragonès ), sent aquesta comissaria amb la que es
tenen la majoria dels contactes ( MCO, JLS, gestió dels incidents, etc...).
A més a més, l’any 2016 es va signar un acord entre el cos de mossos d’esquadra i les policies
locals de Torredembarra, Roda de Berà, Altafulla i Creixell en referència a la instrucció i trasllat de
detinguts, dins el marc de millora continuada en la coordinació, eficàcia i eficiència en la gestió de la
seguretat ciutadana. Aquest acord preveu les següents opcions:
1.- Trasllat directe des del punt de detenció fins l’ACD d’ El Vendrell, realització de minuta policial o
atestat tancat i N-01 al lloc (assimilat a patrulla CME en servei).
2.- Trasllat a dependències de la PL, realització de Minuta Policial amb detingut o atestat tancat,
N01 i trasllat propi de la PL cap a l’ACD d’ El Vendrell.
3.- Trasllat a dependències de la PL, realització de Minuta Policial amb detingut o atestat tancat,
N01 i sol·licitud de trasllat al CME.
4.- Casos excepcionals, realització d’acta A-54 i N01 i sol·licitud de trasllat al CME.
5.- Trasllat de detinguts amb competència instructora única de la PL.
D’aquesta forma es va voler implementar un ventall d’opcions, per tal de què les policies locals
esmentades es puguin adaptar a les seves necessitats operatives i que alhora compleixin els
requisits mínims establerts.
En relació al punt 3.- ACTIVITATS DISPOSITIUS I CAMPANYES, els caps de les policies locals
podran planificar i establir accions conjuntes, atenent a les tipologies delictives més rellevants i en
quan al seu grau d’afectació. Aquesta és una forma d’aconseguir eficàcia policial i d’altra banda
augmentar la seguretat subjectiva.
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2022/75
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 31-122021, 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:
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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.”

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

496d2cfd65494e40a6157ef27d0e1ec2001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Altres -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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.

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.

Altafulla, a la data de la signatura electrònica
L’Alcalde
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Tercer. Notificar aquest Acord als representants dels treballadors, Unitat de Nòmines,
Secretaria, Intervenció Municipal i Tresoreria.
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2021/1678
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.

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:
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“
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 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.
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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.
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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.
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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.
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.
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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.
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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.
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.
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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.

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.
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Aquesta Ordenança ha estat modificada pels següents acords:
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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).
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
2.B.1.b.
Inici
o
modificació
d’allotjament entre 20 i 50 habitacions
2.B.1.b.
Inici
o
modificació
d’allotjament més de 50 habitacions

substancial

d’activitats

substancial

d’activitats

281,25 €

624,89 €
1.115,79 €

DANI FRANQUÈS MARSAL

Signatura 1 de 1

23/11/2021 Regidor d'Hisenda

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.
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2.B.1.g.
superfície

Inici o modificació substancial d’activitats amb
de fins a 500 m2

2.B.1.h.
Inici o modificació
superfície de més de 500 m2:

substancial

d’activitats

amb

una
232,16 €
una
624,89 €

2.B.2 Modificació no substancial

207,62 €

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
2.C.1.b Amb una superfície de més de 500 m2

1.115,79 €
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).
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2.D.1 Inici o modificació substancial:
2.D.1.a Amb una superfície de fins a 500 m2
2.D.1.b Amb una superfície de més de 500 m2

281,25 €
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 €
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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
amb

Espectacles
públics
o
les
aforament inferior a 150 persones

activitats

2.F.2
amb

Espectacles
públics
o
les
aforament superior a 150 persones

activitats

recreatives
145,57 €
recreatives
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).
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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).
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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 €

”
2. La publicitat d’aquest acord d’aprovació inicial de la modificació del text de l’Ordenança fiscal
número 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.
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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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Expedient:
Assumpte:

2022/32.
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

JORDI MOLINERA POBLET
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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).
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- 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).
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En aquest pacte cinquè es condicionaven les cessions a favor de l’Ajuntament d’Altafulla a que
es complissin tots els pactes del conveni.
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.
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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.
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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
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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
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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.
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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.
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:
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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:
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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.
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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.
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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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.
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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
COMERCIALES, S.L. i RUBENS, S.L.

acord

a

ALTAFULLA

FOMENTO
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Y

EXPLOTACIONES

Aquesta és la meva opinió, llevat de millor fonamentada en Dret.
La secretària
Eva Pedraza Bolaño
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A Altafulla, a data de signatura electrònica.
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Expedient:
Assumpte:

2022/108. Suspensió potestativa de tramitacions i llicències urbanístiques en un àmbit del barri de "Els
Munts".
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.
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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.
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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.
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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.
II.-FONAMENTS DE DRET
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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.
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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.
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
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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.
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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.

La secretària municipal
Eva Pedraza Bolaño
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Altafulla, a la data de la signatura electrònica
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ANNEX PLÀNOL AMBIT SUSPENSIÓ
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