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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DE 13 DE NOVEMBRE DE 2006 ADAPTADA A LA LLEI 
ORGÀNICA 15/1999 DE 13 DE DESEMBRE  DE PROTECCIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 13 de novembre de 2006, a les 17:40 hores, i prèvia 
convocatòria, es reuneixen a la sala de sessions, sota la presidència de 
l’Alcalde-president, Sr. Josep Marcillas i Massuet , els membres següents: 
 
- Sr. Miquel Padreny i Ribas, 1r tinent d’alcalde, 
 
- Sra. Pilar González i Escoda, 2a tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Antonio Peregrina i Albarral, 3r tinent d’alcalde, 
 
- Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomàs, regidora del PSC, 
 
- Sr. Miguel Àngel López Robles, regidor del PSC, 
 
- Sr. Xavier Grau i Roig, regidor d’ICb, 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV, 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, regidor de CiU, 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, regidora de CIU, 
 
- Sr. Joan A. Rodríguez i Serra, regidor d’ERC. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. Juana Navarrete Jiménez, regidora del PPC. 

 
Actua com a Secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General 
de  la Corporació. 
 
Assisteix també al Ple el Sr. Noël-Herman Casals i Ramon, interventor 
accidental segons Decret d’Alcaldia núm. 419/2006 de data 20 de setembre de 
2006. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
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1. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL CARÀCTER URGENT DE LA 

SESSIÓ  
 

Se sotmet a votació el caràcter urgent del present Ple i s’aprova, amb 10 vots 
a favor (1 d’ERC, 2 del PSC, 2 d’ICb, 3 d’EC-FIC i 2 de CiU), 2 vots en contra 
d’ICV i cap abstenció. 
 
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS PER L’EXERCICI 2007 
 
El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a la imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals 
reguladores dels tributs locals. En concret, l’article 16.1 del text legal esmentat 
determina que els acords de modificació de les Ordenances hauran de contenir 
la nova redacció de les normes afectades i les dates de la seva aprovació i de 
l’inici de la seva aplicació.  
 
Atesa la delegació de competències, d’acord amb els Decrets de l’Alcaldia 
núm. 232/2003, de data 26/03/2003, i núm. 276/2003, de data 09/07/2003. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents 
Ordenances Fiscals, la relació de les quals s’assenyala a continuació i queda 
detallada en l’annex. 
 
Vistos els informes de Secretaria i de Intervenció, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2007 i següents, la 
modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen: 
 
A) Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
 
Es modifica el punt 1 de l’article 9, quota tributària, incrementant els valors 
en un 2 % (exceptuant els béns de naturalesa rústica que no es modifica) i 
essent els tipus resultants: 
 
-  per a béns de naturalesa urbana: l’1,06%. 
-  per a béns de naturalesa rústica:  el 0,67%. 
-  per a béns immobles de característiques especials: l’1,28%. 
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S’amplia l’ordenança en l’article 6è, bonificacions, afegint un sisè punt, 
referent a les bonificacions d’aquells béns incorporats en el catàleg de 
patrimoni arquitectònic de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
B) Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. 
Es modifica l’article 5è, quota tributària, incrementant els valors en un 2%, fixant-se, 

per tant, com a coeficient màxim l’1,7756 i com a mínim el 1,7591. 

 
C) Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Es modifica el punt 1 de l’article 6è, tipus de gravamen i quota, incrementant 
el valor en un 2% i essent el tipus resultant del 3,95 %.  
 
D) Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa de cementiri 
municipal. 
 
Es modifica l’article 6è, quota tributària, incrementant els valors un 2% 
(exceptuant els Drets de trasllats de restes que s’estableixen en 89,40€).  
 
E) Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per recollida 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans 
 
Es modifica l’apartat B) del punt 1 de l’article 5è, exempcions i 
bonificacions, pel que fa els trams de bonificació. 
 
Es modifiquen els valors del punt 2 dels articles 6è i 12è, quota tributària,  
incrementant els valors en un 2 %. 
 
Es millora la redacció de l’article 8è, regim de declaració i ingrés, pel que fa 
els  punts 1 i 2. 
 
F) Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la taxa de clavegueram. 
 
Es modifiquen els valors del punt 1 i 2 de l‘article 5è, quota tributària,  
incrementant els valors en un 2%. 
 
G) Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys 
d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic. 
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Es modifica l’article 6è, quota tributària, incrementant els valors un 2%. 
 
H) Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 
Es modifica l’article 6è, quota tributària, incrementant els valors un 2%. 
 
I) Ordenança Fiscal número 18, reguladora de la taxa d’atorgament de 
llicències d’autotaxi i altres vehicles de lloguer. 
  
S’incorpora el concepte de transmissió de llicència en els articles:  
 

- 2on, fet imposable. 
- 3er, subjecte passiu. 
- 4rt, obligació de contribuir. 
- 6è, quota tributaria. 

 
Es modifica l’article 6è, quota tributària, incrementant els valors un 2%.  
 
J) Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per subministrament 
d’aigua. 
 
Es modifica l’article 6è, quota tributària, incrementant els valors un 2%. 
 
K) Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la taxa sobre el transport 
públic de viatgers. 
 
Es modifica l’article 6è, quota tributària, incrementant els valors un 2%. 
 
M) Ordenança Fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per assistència i 
estada en llars municipals d’infants. 
 
Es millora la redacció de l’article 4t, quotes, modificant el paràgraf explicatiu del 
preu de les permanències i s’incrementen els valors un 2%. 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona aquest acord provisional durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos en l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
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Locals, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats es consideraran definitivament 
aprovats. 
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, 
un cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així 
com el text   
 
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords 
de modificació d’Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals, un 
cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2) 
del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions  en matèria 
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
 

ANNEX A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS PER L’EXERCICI 2007 

 

A) Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

 
Es modifica el punt 1 de l’article 9, quota tributària, el qual quedarà redactat 
de la següent manera: 
 
“1. El tipus de gravamen serà de l’1,06 per cent quan es tracti de béns de 
naturalesa urbana i el 0,67 per cent quan es tracti de béns de naturalesa rústica. 
El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 
serà de l’1,28 per cent.” 
 
S’amplia l’ordenança en l’article 6è. bonificacions, incloent-hi un nou punt:  
 
“6. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns 
culturals d’interès local, de conformitat amb la Disposició Addicional 1a i l’article 
59 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. A tal efecte, 
tenen la consideració de béns culturals d’interès local aquells béns incorporats en 
el catàleg de patrimoni arquitectònic de l’Ajuntament de Cubelles. En aquells 
casos en que els béns incorporats en el catàleg de patrimoni arquitectònic de 
l’Ajuntament de Cubelles es trobin parcialment afectats, la bonificació a gaudir 
serà del 20 % de la quota íntegra de l’impost.” 
 

B) Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. 
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Es modifica l’article 5è, quota tributària, el qual quedarà redactat de la següent 
manera: 
 

“1. Les quotes del quadre  de tarifes de l'impost fixat en l'article 95.1 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, s'incrementaran per l'aplicació sobre les mateixes d’un 
coeficient dins de cada categoria, diferenciat per trams, resultant la quota que 
s’assenyala per cada un d’ells. Aquest coeficient pren el valor màxim d’1,7756 i 
el mínim d’1,7591. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què 
l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

 
2. Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes 
aplicables en aquest municipi serà el següent: 

QUADRE DE TARIFES 

 

A) Segons la potència fiscal 
Quota 

Euros 

1.Turismes, cotxes fúnebres i tot terreny 

Cavalls fiscals 

De menys de 8........................................................................……….. 

De 8 fins a 11,99......................................................................…….. 
De 12 fins a 15,99......................................................…………….. 
De 16 fins a 19,99.............................................................…….. 
De 20 en endavant……………………………………. 

 
 
  22,20 
  60,10 
127,05 
159,00 
198,35 

2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels 
vehicles articulats, vehicles especials, màquines agrícoles, 
màquines autopropulsades que poden circular per les vies 
públiques sense ser transportades o arrossegades per altres 
vehicles de tracció mecànica. 

Cavalls fiscals 

De menys de 16 ........................................................................... 
De 16 fins 25 ............................................................................… 
De més de 25 ............................................................................… 
 

 
 
 
 
 
 
31,15 
49,00 
147,50 

B) Segons el nombre de places 
Quota 

Euros 
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1. Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al 
transport de més de 9 persones 

Places 

De menys de 21 .......................................................................... 
De 21 fins 50 ............................................................................. 
De més de 50 ............................................................................. 
 

 
 
 
 
147,10 
210,10 
262,65 

C) Segons els quilograms de càrrega útil 
Quota 

Euros 

 
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes 
i furgonetes mixtes, habilitats per al transports de fins 9 persones, 
vehicles mixtes i vehicles habitacle. 

Kg. de càrrega útil 

De menys de 1.000 ..................................................................... 
De 1.000 fins a 2.999 ................................................................. 
De més de 2.999 fins 9.999 ......................................................… 
De més de 9.999 .....................................................................…. 
 
2.Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 
mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles articulats. 

Kg. de càrrega útil 

De menys de 1.000 i més de 750.................................................. 
De 1.000 a 2.999 ....................................................................... 
De més de 2.999 ........................................................................ 
 

 
 
 
 
 
74,55 
147,15 
209,90 
 
262,65 
 
 
 
 
31,15 
49,00 
147,50 

D) Segons els centímetres cúbics 
Quota 

Euros 

 
Ciclomotors  .............................................................................. 
Motocarros ................................................................................ 
Motocicletes: 
Fins 125 c.c. ............................................................................. 
De més de 125 fins 250 c.c. ....................................................... 
De més de 250 fins 500 c.c. ....................................................... 
De més de 500 fins 1.000 c.c. .................................................... 
De més de 1.000 c.c. ................................................................. 

 
7,80 
7,80 
 
7,80 
13,40 
26,90 
53,70 
107,30 
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El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de 
les tarifes serà el que es determini amb caràcter general per l’Administració de 
l’Estat. 
 
En el seu defecte s’estarà al que disposi el Codi de la Circulació pel que 
respecta als diferents tipus de vehicles.” 
 

C) Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 

 
Es modifica el punt 1 de l’article 6è, tipus de gravamen i quota, el qual 
quedarà redactat de la següent manera: 
 
“1.- El tipus de gravamen serà el 3,95 %.” 
 

D) Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa de cementiri 
municipal. 

 
Es modifica l’article 6è, quota tributària, el qual quedarà redactat de la 
següent manera: 
 
“La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la següent tarifa: 

CONCESSIÓ DE NÍNXOLS PER 50 ANYS.-      EUROS  

 1.1 Nínxols en 1r pis     1.690,00 €  
  Nínxols en 2n pis     1.503,50 €  
  Nínxols en 3r pis     1.294,70 €  
  Nínxols en 4t pis     1.242,70 €  
 
 1.2 PER PANTEONS      EUROS  

  Per panteó              16.381,86 €  
  Per m2 de solar per edificar   1.073,86 €  

1.3.  Per la reversió dels nínxols a l’Ajuntament es prendrà com a base 
el preu que va abonar el concessionari en el dia en que 
l’Ajuntament va atorgar la concessió i se li aplicarà el descompte 
segons percentatge següent: 

 
          (en percentatge)      % 
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Més de 20 anys      60% 

  De 5 a 20 anys      35% 
  Fins a 5 anys      20% 
 

En el cas que la persona interessada no acrediti documentalment 
l’import satisfet en el moment d’obtenció de la concessió, l’import 
de la reversió és zero. 

 
Els nínxols que tenen una concessió per un període de 5 anys, no 
tenen dret a la reversió. 

 
1.4. Títol funerari o duplicat         12,09 € 

 
ALTRES SERVEIS              EUROS   
 

  2.1. Concessió de nínxols per 5 anys 352,10 

2.2. Concessió de nínxols, anys posteriors als 5 anys i per any  81,71 

2.3. Drets d’inhumació en sepultura o panteó  81,71 

2.4. Drets de trasllats de restes 89,40 

2.5. Drets d’inhumació de nínxols  41,14 

2.6. Canvi de titularitat de nínxol  57,58 

2.7. Canvi de titularitat de panteó 114,63 

2.8. Drets de conservació del nínxol de concessió a l’any   12,24 

2.9. Drets de conservació de panteons i sepultures a l’any 44,46 

2.10. Per utilització de càmara frigorífica / per dia 42,83 

2.11. Per col·locació de làpida 30,72 

2.12. Per tancament exterior de làpida 20,84 

2.13. Altres treballs hora 19,75 

2.14. Obrir i tancar sepultura a petició dels familiars 23,04 

2.15. 
Col·locació d’un cadàver a la sala d’observacions a petició 
dels familiars 

15,36 
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2.16. Per escurament i neteja de sepultures:  

 2.16.1 A l’interior de panteons 16,99 

 2.16.2 En nínxols amb ossera   9,87 

 2.16.3 En nínxols sense ossera     7,13 

“ 
 

E) Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per recollida 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans. 

 
Es modifica l’apartat B) del punt 1 de l’article 5è, exempcions i 
bonificacions, el qual quedarà redactat de la següent manera:  
 
“1.- Els subjectes passius que facin selecció de deixalles i les portin a la 
deixalleria del municipi, es beneficiaran de les bonificacions següents en funció 
dels viatges anuals: 
 
 - De 8 a 10 viatges:  12% 
 - De 11 a 20 viatges: 20% 
 - De 21 a 30 viatges: 30% 
” 
 
Es modifica el punt 2 de l’article 6è, quota tributària, el qual quedarà redactat 
de la següent manera: 

“2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 

Habitatges 

Per cada habitatge  95,28.-€  

S’entén per habitatge el que es destina a domicili 
particular de caràcter familiar i els allotjaments. 

  

“ 
 
Es millora la redacció el punt 1 i 2 de l’article 8è, règim de declaració i ingrés, 
el qual quedarà redactat de la següent manera: 

“1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per 
primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció 
en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i 



Exp. 1.2.1.1  19/06 
 Legislatura 2003-2007 

 

 11 

 

ingressaran, simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que 
estableix el punt 2 de l’article anterior.  

2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol 
variació de les dades que figuren a la matrícula, s’hi efectuaran les 
modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de 
cobrament següent al de la data en què s’hagi realitzat la declaració.”  

Es modifica el punt 2 de l’article 12è, quota tributària, el qual quedarà 
redactat de la següent manera: 
 
“2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 

  
Quota 
mínima 

Epígraf primer. Despatxos i oficines professionals: 

Per cada despatx o oficina professional 94,69.-€  

Epígraf segon. Allotjaments: 

A) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i 
quatre estrelles, fins a 20 places 

9,91.-€/plaça 198,23.-€ 

B) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals 
de tres i dues estrelles, fins a 20 places 

9,63.-€/plaça 192,70.-€ 

C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals 
d’una estrella, fins a 20 places 

9,16.-€/plaça 183,22.-€ 

D) Càmpings                                                                      9,16.€/parcel·la     

S’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, 
entre els quals s’inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, 
col·legis i altres centres de naturalesa anàloga. 

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació i articles de la llar 

A) Fins a 50 m2 283,64.-€  

B) De 50,1 a 100 m2 473,47.-€  

C) Més de 100 m2 662,85.-€  

Epígraf quart. Establiments de restauració 

A) Restaurants   

A.1) Fins a 50 m2 378,78.-€  

A.2) De 50,1 a 100 m2 520,82.-€  

A.3) Més de 100 m2 662,85.-€  

B) Cafeteries, bars i granges 284,09.-€  
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Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles 

A) Cinemes i teatres 165,91.-€  

B) Sales de festes, discoteques, sales 
recreatives 

219,37.-€  

Epígraf sisè. Altres locals mercantils o de serveis: 

A) Bancs i Caixes 166,52.-€  

B) Altres locals comercials   

B.1) Fins a 50 m2 120,66.-€  

B.2) De 50,1 a 100 m2 164,53.-€  

B.3) Més de 100 m2                                                              219,38.-€  

Epígraf setè.  Activitats comercials especials mixtes: Alimentació, bassar, 
forn, bar......integrat. (grans superfícies) 

A)  De 450 m2 a 600 m2 
3,14 
€/m2/trimestre 

 

B)  De 601 m2 a 1.200 m2 
3,01 
€/m2/trimestre 

 

C)  De1.201 m2 a 2.600 m2 
2,91 
€/m2/trimestre 

 

D)  Més de 2.600 m2                                                         
2,80 
€/m2/trimestre 

 

Es consideren activitats comercials especials mixtes les que superen una 
superfície útil de comerç de 450 m2.  

Epígraf vuitè.  Locals industrials.  Qualsevol activitat industrial 

A)  Fins a 10 treballadors 254,25.-€  

B)  D’11 a 30 treballadors 634,05.-€  

C)  De 31 a 50 treballadors 1.178,78.-€  

D)  Més de 50 treballadors                                                       1.812,69.-€  

“ 
 

F) Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la taxa de clavegueram. 

 
Es modifica l’article 5è, quota tributària, el qual quedarà redactat de la següent 
manera: 
 
“1.- La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització 
de presa a la xarxa de clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en 
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una quantitat fixa d’euros. El pagament d’aquesta quota suposa el dret a la 
connexió i a la inspecció per part dels serveis tècnics de la Corporació.  
 
A aquests efectes s’aplicarà la tarifa següent: 
 
Per connexió a la xarxa de clavegueram: 
 
Habitatge unifamiliar:       390,66 € 
 
Habitatges plurifamiliars:    De 2 a 5 habitatges   650,76 €  

    De 6 a 9 habitatges    910,86 € 
    De 10 a 13 habitatges          1.170,96 €  
  
Per cada tram de 4 habitatges s’incrementarà en     260,10 €   
 
Per activitats no residencials s’aplicarà l’import corresponent a l’habitatge 
unifamiliar. 
 
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de 
clavegueram i depuració es determinarà en funció de la quantitat d’aigua, 
mesurada en metres cúbics, utilitzada en la finca. 
 
A aquests efectes, s’aplicarà la tarifa següent: 
 

Quota mínima 0,619854 €/abonat/mes 

Consum aigua: 
Fins a 15 m3/abonat/mes 

 
0,071888 €/m3 reg. 

Consum aigua: 
Excés 15 m3/abonat/mes 

 
0,130706 €/m3 reg. 

 
3. Les persones que no siguin usuàries del servei de distribució municipal 
d’aigua, tributaran per l’equivalent a la quota mínima, més el consum de 15 
m3/abonat/mes.” 
 

G) Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys 
d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic. 
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Es modifica l’article 6è. quota tributària, el qual quedarà redactat de la 
següent manera: 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents: 
 
1.- Mercat públic 

1.1.- Llicència per a l’ocupació de terrenys amb casetes de venda, 
        per tot un any, per metre lineal 62,58 € 
1.2.- Les persones que acreditin ser pagesos i estar empadronats al municipi 
de Cubelles obtindran una bonificació del 50% 
 
2.- Llicència per a l’ocupació de terrenys d’ús públic destinats a atraccions. 

2.1.- Per expedient de llicència d’instal·lació 7,08 € 
2.2.- Per kw de potència instal·lada i dia  0,63 €/kw-dia  
 de funcionament 
2.3.- En concepte de fiança a retornar al finalitzar els dies d’espectacle, i 
desprès de realitzar la corresponent inspecció ocular dels terrenys ocupats, per 
tal que aquests s’hagin deixat en les mateixes condicions en que es va atorgar 
el permís: 300 € 
2.4.- Import de les tarifes en euros/m2 i per dia de funcionament, segons 
superfície ocupada i temporada: 

         ZONA CENTRICA ZONA 
PERIFÈRICA 

Superfície ocupada m2 T. Alta T. Baixa T. Alta T. Baixa 

Fins a 12 m2 0,63 € 0,42 € 0,42 € 0,29 € 

Més de 12 m2 fins a 60 m2 0,57 € 0,38 € 0,38 € 0,26 € 

Més de 60 m2 0,50 € 0,32 € 0,32 € 0,22 € 

 
Temporada alta: de l’1 de juny fins el 30 de setembre 
Temporada baixa: de l’1 d’octubre fins el 31 de maig 
 
La valoració de la superfície serà equivalent a la suma de totes les unitats i que 
estiguin ubicades en un mateix lloc. 
 
Per determinar els dies de funcionament s’exclouran del total de dies sol·licitats 
el primer i el darrer, amb un mínim de 3 dies per càlcul de la quota mínima. 
 
3.- Llicències per a l’ocupació de terrenys d’ús públic destinats a espectacles. 

3.1.- Per expedició de llicència d’instal·lació     7,08 € 
3.2.- En concepte de fiança a retornar al finalitzar els dies d’espectacle, i 
desprès de realitzar la corresponent inspecció ocular dels terreny ocupats, per 
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tal que aquests s’hagin deixat en les mateixes condicions en que es va atorgar 
el permís:     500.00 € 
3.3.- De qualsevol tipus i per dia de funcionament:                          
                            En temporada alta   84,35 €               
                            En temporada baixa   42,18 € 
 
4.- Llicència per a l’ocupació de terrenys d’ús públic destinats a vendes 
ambulants, excloses del mercat públic. 

4.1.- Per expedició de llicència d’instal·lació    7,08 € 
 4.2.- Import de les tarifes en euros/m2 segons superfície i per dia de 
funcionament, segons període de duració: 
 

Sup. ocupada 1r mes 2n mes 3r mes 

Fins a 4 m2 1,06 € 0,73 € 0,63 € 

Més de 4 m2 i fins a 25 m2 1,23 € 0,89 € 0,78 € 

Més de 25 m2 1,41 € 0,95 € 0,89 € 

Quota mínima: 21,08 €. “ 
 

H) Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

 
Es modifica l’article 6, quota tributària, el qual quedarà redactat de la següent 
manera: 
 
“La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
següents, en euros/ mes: 
 
1. Per cada taula amb 4 cadires i un parasol    8,78 euros 
     
La quota mínima serà la corresponent a l’import per a tres mesos.” 
 

I) Ordenança Fiscal núm. 18, reguladora de la taxa d’atorgament de 
llicències d’autotaxi i altres vehicles de lloguer. 

 
Es modifica l’article 2, fet imposable, el qual quedarà redactat de la següent 
manera: 
 
“Constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa la prestació dels serveis i la 
realització de les activitats que, en relació a les llicències d’autotaxis i vehicles 
de lloguer a què fa referència el Reglament aprovat per Reial Decret 763/1979, 
de 16 de març, modificat pel Reial Decret 236/1983, de 9 de febrer, 
s’assenyalen a continuació: 
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1. Concessió, expedició i registre de llicències i autoritzacions administratives. 
2. Ús i explotació de llicències i autoritzacions. 
3. Substitució de vehicles. 
4. Transmissió de llicències. 
 
Es modifica l’article 3, subjectes passius, el qual quedarà redactat de la 
següent manera: 
 
“Estan obligades, al pagament de la Taxa en concepte de subjectes passius 
contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 35 de la Llei General Tributària següents: 
 
1. Per la concessió, expedició i registre i per l’ús i explotació de les llicències, la 
persona a favor de la qual s’expedeixin. 
2. Per la substitució d’un vehicle subjecte a un llicència, la persona que en sigui 
titular. 
3. Per la transmissió de llicència, la persona a favor de la qual es transmeti. 
 
Es modifica l’article 4, obligació de contribuir, el qual quedarà redactat de la 
següent manera: 
 
“1. La Taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment de la 
concessió, expedició i transmissió de les llicències i autoritzacions 
administratives a què fa referència l’article 2 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Per a l’ús i explotació de les llicències, la Taxa s’acreditarà per primera 
vegada en el moment de l’atorgament i, posteriorment, el dia primer de gener 
de cada any.” 
 
Es modifica l’article 6, quota tributària, el qual quedarà redactat de la següent 
manera: 
 
“La quota tributària serà la que resulti d’aplicar les tarifes següents: 
 

Concepte Euros 

Concessió, expedició i registre de llicències    122,60 

Ús i explotació de la llicència, per cada llicència i any    122,60 

Substitució de vehicles, per llicència      61,30 

Transmissió de llicència      55,00 
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Si la liquidació de la llicència fos inferior a un any, es liquidarà la part 
proporcional.” 
 

J) Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per subministrament 
d’aigua. 

 
Es modifica l’article 6, quota tributària, el qual quedarà redactat de la següent 
manera: 
 
“1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Tarifa del subministrament d’aigua: 
Mínim de consum facturable: 
Subm. per aforament      ................     segons cabal contractat 
Subm. per comptador    .................     15 m3/unitat de consum/mes 
Tarifes Subministrament: 
Subm. per aforament     .................   0,5347 €/m3 
Subm. per comptador    
  -Fins al mínim               ................    0,5112 €/m3 
  -Excés del mínim          ................    0,6124 €/m3 
Conservació d’escomeses, aforaments i  comptadors ............. 0,80 
€/ab/mes  

Drets de connexió    ................... 122,60 €” 

 

K) Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la taxa sobre el transport 
públic de viatgers. 

 
Es modifica l’article 6è, Quota tributària, el qual quedarà redactat de la 
següent manera: 
 
Article 6. Quota tributària 
La quantia de la taxa del transport col·lectiu de passatgers dintre del terme 
municipal es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Tarifa          euros    
Bitllet senzill         1,15 €       
Abonament 10 viatges amb validesa d’un mes   9,90 € 
Jubilats i pensionistes      0,70 € 
Menors de 3 anys       gratuït    
En aquest cas l’increment de l’IPC serà calculat des de la data d’inici de 
funcionament del bus. 
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L’Ajuntament de Cubelles es reserva la competència d’atorgar subvencions a 
aquests imports.” 
 

L) Ordenança Fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per assistència i 
estada en llars municipals d’infants. 

 
Es modifica l’article 4t, quotes, el qual quedarà redactat de la següent manera: 

 

“Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança seran: 
 
 
QUOTA MENSUAL NADONS (P 0)    159 ,89 euros/mes 
(11 mensualitats) 
 
QUOTA MENSUAL (P 1 i P 2)     140,20 euros/mes  
(11 mensualitats) 
 
PERMANÈNCIA DE 8 H A 9H 

Mensual (fixa)              24,89 €/mes  
         Esporàdica                            2,55 €/hora     

 
PERMANÈNCIA DE 17 H A 18 H 

Mensual (fixa)              24,89 €/mes  
                      Esporàdica    2,55 €/hora 
 
 
SERVEI MENJADOR    Dinar i berenar Mensual fix 111,59 €/mes 
      Dinar i berenar Esporàdiques     6,89 €/dia 
 
Els nens que utilitzin el servei mensual de dinar i berenar, i que per qualsevol 
causa (malaltia, etc.), no assisteixin a la llar, i en conseqüència no facin ús del 
servei de menjador, se’ls hi descomptarà la quantitat de 4,20 € per dia no 
assistit, a partir de l’endemà de l’avís, sempre que la família avisi amb la 
suficient antelació per poder donar l’avís pertinent al servei de càtering. 
 
Les permanències es tindran en compte en el moment en que els/les usuaris/es 
facin ús dels serveis en horari no bàsic (de 8 a 9 hores i de 17 a 18 hores). El 
màxim d’estada a la llar serà l’establerta per la normativa vigent (9 hores).  
 
Les permanències de matí i tarda són independents. Sempre que no excedeixin 
el màxim d’hores d’estada a la llar, els/les usuaris/es poden fer ús de totes 
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dues. Però en aquest cas hauran d’abonat per separat les permanències de 
matí i tarda.” 
 
 
El Sr. Alcalde explica que aquest punt va quedar sobre la mesa perquè el grup 
polític de CiU demanava certa informació, i considera que és responsabilitat de 
tots els regidors aprovar una actualització de les ordenances fiscals per 
l’exercici 2007 per tal que l´Ajuntament  no tingui dèficit, i que la part més 
còmoda seria deixar-ho tot igual. Seguidament, explica que la proposta de 
passar del 2,9%  al 2% és perquè per l’IBI i l’ICIO ja es preveia aquest 
percentatge, mentre que per les taxes es preveia el 2,9%, i que aquesta 
variació, sobre el total recaptat és, només, del 0,1%. 
 
El Sr. Rodríguez diu que l’únic exercici de responsabilitat que ha fet l’alcalde és 
anar a buscar dos vots i demanar al departament d’intervenció que faci uns 
números que no lliguen; afegeix que es presenta un document igual, on l’únic 
que canvia són nou dècimes, però sense cap informe de SOREA. 
Seguidament, diu que ERC s´havia plantejat fer un exercici de responsabilitat i 
aprovar això,  si apareixien aquests informes i si realment hi havia voluntat de 
consensuar, perquè entenien que l’Ajuntament necessita aquests diners per 
continuar. Posteriorment, indica que el problema actual del municipi és un 
abocament d’aigües fecals que - diu - hauria de rondar, segons la normalitat, en 
un número 2.000 mentre que en aquests moments tenen 18.400, sobre una 
mesura de 120ml; i explica que la tècnica de medi ambient de l´Ajuntament va 
manifestar en un mitja de comunicació, per indicació de l’Alcalde, que tot es 
devia a uns enciams i uns tomàquets que portaven als ànecs uns quants veïns 
de Cubelles. Finalment, demana al Sr. Marcillas que, en un exercici de 
responsabilitat, dimiteixi i marxi. 
 
La Sra. Romero considera que les ordenances municipals han d´anar amb un 
esbós de pressupost, perquè no es justifiquen les ordenances ni en què s’han 
de gastar. Afegeix que el PSC no entrarà en el percentatge d´increment, si el 
govern justifica realment les despeses, però que simplement s’han dedicat a 
buscar uns acords mínims per a aprovar-ho. Seguidament, diu que és ridícul 
que si a l´anterior proposta posava el 2,9%, i es justificava perquè es 
necessitaven els diners, ara es digui un 2%, considera que és una presa de pèl, 
i que no quadren els números presentats pel Sr. Alcalde, i per això diu que el 
PSC li demana, d’una manera curosa i amb molt de respecte, que no és digne 
d’estar amb aquest lloc portant els comptes municipals, i que el millor que 
podria fer és dimitir com a regidor d’Hisenda. 
 
La Sra. Miquel diu haver votat en contra de la urgència perquè no en té res 
d´urgent, i explica que ICV va demanar que el dijous no es fes el Ple 
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extraordinari perquè alguns consellers i conselleres del consell comarcal del 
Garraf tenien altres funcions, i se´ls va dir que no hi havia cap altre dia. 
Seguidament, diu que tornaran a demanar, i sol·licita que així consti en acta,  
que les ordenances fiscals per 2007 quedin congelades per les tres raons 
exposades en el darrer Ple: pel romanent de tresoreria, pel  canvi de gestió de 
la recaptació i perquè no s´han fet audiències públiques. Afegeix que l´estudi 
acurat en espera del qual va quedar la proposta sobre la taula no és més que 
una estimació sobre els ingressos i les despeses relatiu a l’impacte de la 
modificació de les ordenances fiscals, no l´encàrrec fet per CiU; diu que la 
proposta de modificació va quedar sobre la mesa a partir d’una comèdia, i 
assenyala que fer aquest Ple extraordinari i urgent costa al poble de Cubelles 
4.000 €, i per això demana que no el cobri cap dels regidors presents, i indica 
que aquest és el cost directe, al qual s´ha d´afegir el cost indirecte dels 
informes tècnics i de tornar a fer tota la burocràcia. 
 
El Sr. Albet diu que CIU va fer una proposta realista que porta a un equilibri 
pressupostari, ja que cada any hi ha un increment del cost de la vida, de salaris 
i d’uns contractes anteriors, i que es va demanava que les despeses fixes   
siguin cobertes pel pressupost. Continua dient que s’han perdut moltes hores i 
que finalment es puja tan sols un 2%, que això és sentit de responsabilitat, i 
que no es tracta de rebentar-ho tot com, diu, es pretén des de l’oposició; 
continua indicant que qui crida tant per què el Sr. Marcillas se’n vagi  el que ha 
de fer és una moció de censura i deixar de fer el ridícul en cada Ple.   
 
El Sr. Albet continua indicant que per part de CIU i d’ICV s´ha tingut la valentia 
de presentar una alternativa; que la presentada per CIU es va estudiar molt, 
que saben que no és la millor, però sí una solució davant un acte de reflexió 
d’unes ordenances fiscals; seguidament, diu que han de ser realistes i que el 
que no poden fer és ensorrar l’Ajuntament pel fet de no estar a govern. 
Finalment, conclou indicant que durant els anys que han estat a l’oposició han 
tingut una voluntat clara de donar suport a les coses bàsiques d’aquest 
Ajuntament, demana assumir responsabilitats i tocar de peus a terra. 
 
El Sr. Alcalde considera que el joc democràtic es pot jugar de moltes maneres; 
diu que pot  entendre les respostes que fan en aquests moments grups com 
ERC i PSC, en funció dels fets ocorreguts darrerament i més, afegeix, si 
s’acosten les eleccions municipals. Seguidament, considera que existeix 
desconeixement sobre els temes econòmics; que un pressupost es fa en funció 
dels ingressos, que es fa la distribució de les necessitats i queda equilibrat, i 
que si no hi han diners per arribar a tot, no s´arriba a tot,. A continuació, indica 
que l’equip de govern és responsable i treballa seriosament, amb 
l’assessorament tècnic i que, si cal, es fa un treball extra com el que s’ha 
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demanat, i que  en aquesta forma de treball s’hi poden afegir tots els grups que 
vulguin. 
                        
La Sra. Romero reitera que si això estigués estudiat curosament ho votarien a 
favor, però que cal justificar el que s’està demanant als veïns. 
 
La Sra. Miquel presenta la següent esmena: 
 
“Congelar les ordenances fiscals, en el sentit d’eliminar tots els acords 
proposats i substituir-los per un únic acord, d´adoptar el compromís de no pujar 
cap tribut durant l’exercici 2007” 
 
El Sr. Grau demana que les esmenes les portin per escrit per poder-les prendre 
amb el rigor que es mereixen. 
 
La Sra. Miquel diu que quan la resta de grups facin les esmenes per escrit, ICV 
també ho farà així. 
 
Es sotmet a votació l´esmenta i no s’aprova per 3 vots a favor (2’ICV i 1 
d’ERC), 7 vots en contra (2 d’ICb, 3 d’EC-FIC i 2 de CiU) i 2 abstencions del 
PSC. 
 
Se sotmet a votació l’acord i s’aprova per 7 vots a favor (2 d’ICb, 3 d’EC-FIC i 
2 de CiU), 3 vots en contra (1 d’ERC i 2 d’ICV) i 2 abstencions del PSC. 
 
El Sr. Albet diu que renuncia a cobrar qualsevol despesa d’aquest Ple. 
 
El Sr. Peregrina diu que també s’hi adhereix a la proposta. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’Alcalde President aixeca la 
sessió quan són les 18:15 hores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         


