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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 30 D’OCTUBRE 
DE 2012 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 30 d’octubre, a les 19:35 hores, i prèvia convocatòria, es reuneixen a 
la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig de 2008, 
sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Mònica Miquel i Serdà, els 
membres següents: 
 
- Sra. Joana Navarrete Jiménez , 1a Tinenta d’alcalde 
  
-  Sra. Lídia Pàmies Etaix, 2a Tinenta d’alcalde 
 
-  Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, 3er Tinent d’alcalde 
 
-  Sr. Narcís Pineda Oliva, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida 
 
- Sr. Pere Lleó Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida 
 
-  Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, regidora d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Xavier Baraza Sánchez, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sra. Maria Lluïsa Romero Tomás, regidora del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sr. José Manuel Écija Albalate, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora de Convergència i Unió 
 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora d’Entesa per Cubelles-FIC 
 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen també, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, Interventora de la 
Corporació i el Sr. Daniel Collado Mena, Coordinador d’Informàtica. 
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ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
1.-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 

FISCALS PER L’EXERCICI 2013 

 
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 el decret núm. 610/2011, de data 28 de 
juny, dictat per l’Alcaldia. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents Ordenances 
Fiscals, la relació de les quals s’assenyala a continuació i quedant detallades en 
l’annex. 
 
Vistos els informes de Secretaria núm. 21 de data 18 d’octubre de 2012, i d’Intervenció 
núm. 16     de data 18 d’octubre de  2012 i annex de 25 d’octubre de 2012, es proposa 
al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2013 i següents, la 
modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, així com 
l’annex que s´incorpora al present acord formant-ne part del mateix a tots els efectes: 
 
A) Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
 
Es millora el redactat del punt 3 de l’article 3r Subjectes passius respecte l’import de 
divisió de la quota, proposat per la Diputació de Barcelona. 
 
S’adapta el redactat de l’article 4t.responsables, al redactat de la Diputació de 
Barcelona passant-se a dir successors i responsables. 
 
S’elimina el punt 4 de l’article 6. Bonificacions adaptant-se al redactat de la 
Diputació de Barcelona i es re numeren els següents punts. 
 
S’afegeixen nous apartats a l’article 7è. Subvencions: del 5% de la quota íntegra de 
l’impost per a famílies amb uns ingressos inferiors al SMI i del 2% de la quota íntegra 
per a famílies amb uns ingressos inferiors per unitat familiar fins 1,5 SMI. 
 
Es millora el redactat del punt 1 de l’article 8è Base imposable i base liquidable 
adaptant-lo al redactat de la Diputació de Barcelona. 
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Es milloren els redactats dels punts 6 i 7 de l’article 11è Regim de declaració i 
d’ingrés adaptant-lo al redactat de la Diputació de Barcelona.  
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’ANNEX. 
 
B) Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 
 
S’adapta el redactat de l’article 3r, Responsables al de la Diputació de Barcelona, 
passant-se a dir, Successors i responsables.   
 
S’incorpora una nova bonificació del 10 per cent a l’article 4t. Exempcions i 
bonificacions per aquells vehicles que tinguin un menor impacte ambiental, elèctrics i 
híbrids. 
 
S’afegeix un paràgraf al punt 1 de l’article 7è. Regim de declaració i d’ingrés degut 
a la modificació de dades del permís de circulació, proposat per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’ANNEX  
 
C) Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Es millora el redactat del punt 1 de l’article 2n Subjectes passius adaptant-se al de 
la Diputació de Barcelona 
 
S’afegeix el punt 3 a l’article 2n Subjectes passius relatiu al RDL 6/2012, de 9 de 
març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, per a 
casos de la dació en pagaments de la seva vivenda, proposat per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’ANNEX  
 
D Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 
 
Es modifica el concepte de bonificació per reducció a l’apartat B de l’article 5è. 
Exempcions i bonificacions proposat per la Diputació de Barcelona. 
 
Es millora el redactat del punt 2 de l’article 10è Subjectes passius  ampliant el 
termini per aportar documentació acreditativa. 
 
Es modifica el concepte de bonificació per reducció a l’article 12è. Bonificacions 
proposat per la Diputació de Barcelona. 
S’afegeixen a l’article 12è. denominat ara Reduccions, les següents:  
Es modifiquen els trams de reducció per a la utilització durant l’any 2013 de la 
deixalleria municipal, incrementant els percentatges de reducció per als comerços en 
funció dels viatges. 
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S’afegeix un punt 4 de reducció del 40% per empreses o emprenedors que iniciïn 
l’activitat, afegint un 10% per cada treballador que es contracti fins a un màxim del 
40% (tant per empreses o comerços nous com ja instal•lats al municipi). En el cas que 
els nous emprenedors siguin joves menors a 25 anys, les reduccions anteriors 
s’incrementaran en un 5%. 
 
Es modifica el títol del l’epígraf sisè Altres locals mercantils o de serveis de l’article 
13. Quota tributària passant-se a dir Altres activitats mercantils o de serveis. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’ANNEX  
 
 E) 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. 
 
Es millora el redactat de l’article 1r.Fonament i naturalesa  
 
S’amplia l’article 2n. Fet imposable afegint l’activitat municipal. 
 
Es modifica el punt 1.1  de l’article 6è Quota tributària i s’afegeix activitat 
administrativa del punt 1.4 al punt 1.8. 
 
S’afegeix el punt 2.5 i 4.2, s’especifica “quan calgui inspecció” al punt 4.1 i s’elimina el 
concepte de quota mínima del punt 4.3 del mateix l’article 6è Quota tributària. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’ANNEX  
 
F) Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 
 
Es millora el redactat de l’article 1r. Fonament i naturalesa, Article 2n Fet imposable, i 
3r Subjectes passius, proposat per la Diputació de Barcelona. 
 
S’especifica a l’article 6è quota tributària a quins apartats correspon l’aplicació del 
recàrrec. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’ANNEX  
G) Ordenança Fiscal núm. 23 , reguladora de la taxa sobre el transport públic de 
viatgers 
 
Es modifica l’article 6è. Quota tributària incrementant de 12 a 18 anys l’edat dels 
joves i s’afegeix abonament 10 viatges. 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’ANNEX  
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província 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. 
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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 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 
íntegre dels articles modificats de les Ordenances Fiscals corresponents. 
 
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 2013  

 

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

 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Es millora el redactat del punt 3 respecte l’import de divisió de la quota quedant 
redactat de la següent manera: 
 
“No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita 
divisió resultin quotes d’import inferior a 6.-€ 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol 
dels responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de l’article 4.12 
d’aquesta ordenança, referent als supòsits de concurrència d’obligats tributaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
No està prevista la divisió del deute en les liquidacions d’ingrés directe emeses per 
aquesta Administració.” 
 
Article 4t. Responsables 
 
S’adapta el redactat al de la Diputació de Barcelona, quedant de la següent manera: 
 
Article 4t. Successors i responsables 
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, 
pel que fa a l’adquisició de l’herència.  
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Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que 
no estiguin liquidats.  
 
No es transmetran les sancions.  
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:  
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents.  
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que 
els correspongui.  
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.  
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 
cotitulars de dites entitats.  
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 
a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als 
successors d’aquelles. 
  
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  
 
a) Les que siguin causants o col•laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.  
 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.  
 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades 
del seu exercici.  
 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal.  
 
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret 
de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:  
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a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de 
les sanciones.  
 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, 
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el 
necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de 
pagament.  
 
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària.  
 
9. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets 
quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes 
previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).  
 
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. 
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte 
passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.  
 
10. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol•licitaran informació i 
advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns 
Immobles associats a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per 
manca de presentació de declaracions.  
 
11. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries 
pendents, a què es refereix el punt 9, precisa acte administratiu de declaració de 
l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari.  
 
12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix 
pressupòsit d’una obligació determinarà que quedin solidàriament obligats davant 
l'administració tributària al compliment de totes les prestacions, a l’empara del que 
preveu l’article 35.6 de la Llei General Tributària. Conseqüentment, l’òrgan gestor 
podrà exigir el compliment de l’obligació a qualsevol dels obligats. 
 
Article 6è. Bonificacions 
 
Es suprimeix el punt 4 i es re numeren els següents punts. 
 
Article 7è. Subvencions 
 
S’afegeixen: 5% de la quota integra de l’impost per a famílies amb uns ingressos 
inferiors al SMI i del 2% per a famílies amb uns ingressos inferiors per unitat familiar 
fins 1,5 SMI, que quedaran redactats de la següent manera: 
 
5. Tindran dret a una subvenció en funció de la renda familiar: 
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a) Les unitats familiars amb uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional 
(SMI en endavant). La subvenció serà del 5 per 100 de la quota íntegra de l’Impost. 
 
b) Les unitats familiars amb uns ingressos entre el SMI i 1,5 vegades el SMI. La 
subvenció serà del 2 per 100 de la quota íntegra de l’Impost. 
  
Per a gaudir de les esmentades subvencions, les persones interessades hauran d’ 
aportar la següent documentació i complir els següents requisits: 
 
a) DNI o NIF del sol•licitant (si el sol•licitant és persona jurídica, a més, s’haurà 
d’adjuntar fotocòpia de NIF de la societat i del document que acrediti la representació 
en nom de la qual s’actua). 
b) Còpia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de manera   
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclusa la referència cadastral. 
c) Sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la 
família. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte 
passiu en el padró municipal d’habitants. 
d) Tenir uns ingressos totals per unitat familiar inferiors o iguals el Salari Mínim 
Interprofessional (SMI). La documentació acreditativa d’aquesta condició és la 
declaració de l’Impost sobre la renda de persones físiques presentada a l’exercici 
immediatament anterior al de la sol•licitud de la subvenció o certificació de l'Agència 
Tributària en cas de no estar obligats a presentar-les. 
e) Que tots els membres de la unitat familiar estiguin empadronats a la vila, que 
s’acreditarà mitjançant certificat de convivència. 
f) No posseir, ni el subjecte passiu, ni cap dels membres que conformen la unitat 
familiar altres immobles ni propietats immobiliàries, excepte l’habitatge propi i 
aparcament, que s’acreditarà mitjançant declaració IRPF de l'exercici immediatament 
anterior en l'apartat on consta el béns immobles del subjecte passiu declarats. 
 
Aquestes subvencions es concediran a petició de la persona interessada, la qual podrà 
efectuar-se a qualsevol moment anterior a la finalització del període impositiu de 
duració de la mateixa i tindrà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent 
a aquell en què es sol•liciti i no pot tenir caràcter retroactiu. 
 
La concessió de la subvenció es realitzarà mitjançant sol•licitud de la persona 
interessada, que anirà acompanyada de la documentació acreditativa de reunir tots i 
cadascun dels requisits esmentats en els paràgrafs anteriors. 
 
En el cas de persones que visquin en  règim de lloguer, s’haurà d’acreditar la 
repercussió de la quota de l’impost mitjançant còpia del contracte de lloguer i del rebut 
on consti la repercussió al llogater de dit impost. 
6. Per poder gaudir de les subvencions previstes en aquest article, la persona 
interessada haurà d’aportar el/s comprovants d’haver realitzat el/s pagament/s de 
l’impost subvencionat. 
 
Article 8è. Base imposable i base liquidable 
 
Es millora el redactat del punt 1 adaptant-lo al text de la Diputació de Barcelona, 
quedant redactat de la següent manera: 
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1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.  
 
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i 
de la manera previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en 
el text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 
 
 
Article 11è.  Règim de declaració i d’ingrés  
 
Es milloren els redactats dels punts 6 i 7 adaptant-los al text de la Diputació de 
Barcelona, quedant de la següent manera: 
 
6. El període de cobrament per als valor-rebut notificats col·lectivament es determinarà 
cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la 
Llei General Tributària, que són: 
 
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes 
posterior. 
 
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes 
posterior. 
 
7. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors 
sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que 
s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora previstos a la Llei 
General Tributària. 
 

B) Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 

 
Article 3r. Responsables 
 
Es millora el redactat adaptant-lo al text de la diputació de Barcelona, quedant de la 
següent manera: 
 
Article 3r. Successors i responsables 
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, 
pel que fa a l’adquisició de l’herència.  
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que 
no estiguin liquidats.  
 
No es transmetran les sancions.  
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2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:  
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents.  
 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que 
els correspongui.  
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.  
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 
cotitulars de dites entitats.  
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 
a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als 
successors d’aquelles.  
 
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  
 
a) Les que siguin causants o col•laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.  
 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.  
 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades 
del seu exercici.  
 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal.  
 
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret 
de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:  
 
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de 
les sanciones.  
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b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 
devengades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no 
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de 
la manca de pagament.  
 
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària. 
 
Article 4.Exempcions i bonificacions 
 
S’incorpora una nova bonificació del 10 per cent per aquells vehicles que tinguin un 
menor impacte ambiental, elèctrics i híbrids, quedant redactat de la següent manera. 
   
L) s’estableix una bonificació del 10% de la quota de l’impost a favor dels titulars de 
vehicles elèctrics i dels titulars de vehicles híbrids, d’acord amb la 
documentació/acreditació emesa pel fabricant del vehicle. 
 
Article 7è. Règims de declaració i d’ingrés  
 
S’afegeix un paràgraf al punt 1 degut a la modificació de dades del permís de 
circulació, quedant redactat com segueix: 
 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de 
gestió tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de 
circulació del vehicle. Quan no figuri  aquesta dada en l’esmentat permís, s’entendrà  que 
la competència de gestió, inspecció i recaptació de l’impost correspon a  l’Ajuntament del 
domicili fiscal del vehicle que consti  en el Registre de vehicles. 
 

C) Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 

 
Article 2n. Subjectes passius  
 
Es millora el redactat del punt 1 adaptant-se al de la diputació de Barcelona i s’afegeix 
el punt 3 relatiu al RDL 6/2012, quedant de la següent manera: 
 
1.Tindran la condició de subjectes passius d'aquest impost:  
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a 
que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a 
favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real que es tracti. 
  
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a 
que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que transmeti el terreny, o 
que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 
 
2.En el supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració 
de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que 
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es refereix l'article 35.4 LGT, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es 
constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el contribuent sigui una persona 
física no resident a Espanya. 
 
3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l'àmbit d'aplicació de 
l'article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció 
de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament de la seva 
vivenda prevista a l'apartat 3 de l'Annex de dita norma, tindrà la consideració de 
subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el 
substitut pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes. 
 

D) Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 

 
Article 5. Exempcions i bonificacions. 
 
Es modifica el concepte de bonificació per reducció a l’apartat B proposat per la 
Diputació de Barcelona quedant el redactat de la següent manera: 
 
“B)  Reduccions 
 
1.- Els subjectes passius que facin selecció de deixalles i les portin a la deixalleria del 
municipi, es beneficiaran de les reduccions següents en funció dels viatges anuals: 
 
 - De 8 a 10 viatges:  12% 
 - De 11 a 20 viatges:  20% 
 - De 21 a 30 viatges:  30% 
 
2.- L’aplicació d’aquestes reduccions resta condicionada al compliment de les 
condicions específiques determinades en el reglament d’us de la Deixalleria. 
 
3.- El procediment a seguir per gaudir de les reduccions serà el següent: 
 
L’aplicació de la reducció es farà mitjançant una targeta electrònica d’usuari habitual 
de la Deixalleria que s’ha de recollir als Serveis Tècnics Municipals. 
L’usuari registrarà els viatges que realitzi a la deixalleria al llarg de l’any amb 
l’esmentada targeta. L’Ajuntament recopila internament i periòdicament aquesta 
informació durant tot l’any per tal de calcular, d’acord amb el nombre de viatges 
realitzats a 31 de desembre, la bonificació corresponent.” 
 
Article 10. Subjectes passius 
 
Es millora el redactat del punt 2 ampliant el termini per aportar documentació 
acreditativa, quedant redactat de la següent manera: 

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o 
industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament 
que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels 
residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar 
anualment, en el termini  de dos mesos, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta 
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ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat 
generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor. 
Per a exercicis successius, aquest acreditament  s’haurà d’efectuar fins l’últim dia del 
mes de febrer de cada any. 

Article 12. Bonificacions  

Es modifica el concepte de bonificació per reducció a l’article 12è. bonificacions 
proposat per la Diputació de Barcelona. S’incorporen trams de reducció, i 
s’incrementen els percentatges de reducció per als comerços per a l’ús de la 
deixalleria municipal adaptant-los als concedits per habitatges. 
 

1. S’estableixen  reduccions lligades a viatges anuals a realitzar a partir de l’1/01/13 
als usuaris del servei, subjectes a la taxa pels residus comercials, la quota dels quals 
s’estableix a l’article 13, per l’ús regular de la deixalleria. 

 - De 8 a 10 viatges:  12% 
 - De 11 a 20 viatges:  20% 
 - De 21 a 30 viatges:  30% 
 
Per la utilització de la deixalleria durant l’any 2012 es manté la reducció de l’11% a 
partir dels 12 viatges.  
 
Les quotes d’imports superiors a 910 € tindran una reducció màxima de 100,00 €. 
 
2. Els requisits per ser beneficiari, són els següents:  
 
Estar inclòs en algun dels epígrafs de l’article 13 d’aquesta ordenança. 
 
Acreditar, abans de la percepció de la reducció, que es troben al corrent de pagament 
de les seves obligacions fiscals amb l’entitat. 
 
3.- El procediment a seguir per gaudir de les reduccions serà el següent: 
 
L’aplicació de la reducció es farà mitjançant una targeta electrònica d’usuari habitual 
de la Deixalleria que s’ha de recollir als Serveis Tècnics Municipals. 
L’usuari registrarà els viatges que realitzi a la deixalleria al llarg de l’any amb 
l’esmentada targeta.  L’Ajuntament recopila internament i periòdicament aquesta 
informació durant tot l’any per tal de calcular, d’acord amb el nombre de viatges 
realitzats a 31 de desembre, la reducció corresponent. 
 
L’aplicació d’aquestes reduccions resta condicionada al compliment de les condicions 
específiques determinades en el reglament d’us de la Deixalleria i al fet de no interferir 
en el correcte funcionament del servei. 
 
S’afegeix un punt 4 de reducció del 40% per empreses o emprenedors que iniciïn 
l’activitat, afegint un 10% per cada treballador que es contracti fins a un màxim del 
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40% (tant per empreses o comerços nous com ja instal•lats al municipi), quedant 
l’article redactat de la següent manera: 
 
4- S’estableix una reducció del 40% de la quota a favor d’aquells emprenedors/es o 
empresaris/es que iniciïn una nova activitat a Cubelles durant el primer any d’exercici 
de l’activitat, comptat de data a data i amb meritació trimestral (4 trimestres). 
 
Dita reducció s’anirà incrementant en un 10% per cada treballador/a contractat/da per 
compte aliè  per a dur a terme l’ activitat empresarial, amb el límit màxim de reducció 
del 80%. 
 
Aquesta reducció del 10% per cada treballador que es contracti també serà aplicada 
als empresaris i comerciants ja instal·lats al municipi amb el límit màxim de reducció 
del 40%. 
Per acreditar el compliment dels requisits s’haurà de presentar al departament 
d’Hisenda Local, la següent documentació a l’inici de l’activitat: 
 
Escriptura de constitució de la societat mercantil si té tal forma jurídica. 
Declaració d’alta a l’Agència tributària amb el model 036 ó 037. 
Alta a la Seguretat social amb el codi de compte de cotització. 
Llicència d’activitats o declaració responsable o comunicació prèvia a l’Ajuntament.  
Alta al règim de la seguretat social de cadascun dels treballadors/es. 
 
En el cas de persones emprenedores de fins a 25 anys, donada la situació d’atur 
juvenil, els tants per cents de reducció anteriors es veurà incrementat en un 5%. 
 
L’acreditació haurà de realitzar-se abans de l’inici de l’activitat i en el cas d’altes de 
personal suplementàries caldrà acreditar-ho durant el gaudi de la reducció quan es 
produeixin aquestes. En aquest cas la reducció tindrà efecte en el mateix trimestre en 
el que es contracta al treballador/a. La reducció per personal contractat només tindrà 
efectes pels trimestres en què el nou personal presti serveis, per la qual cosa caldrà 
que s’acrediti que es manté aquest personal de forma trimestral. 
 
Aquesta reducció no s’aplicarà als establiments compresos a l’epígraf sisè A de 
l’article 13. 
Tampoc serà d’aplicació en els casos de trasllat d’activitats dins el terme municipal, els 
supòsits de canvi de forma jurídica en els que es mantingui l’exercici efectiu de 
l’activitat per les mateixes persones, així com totes aquelles obertures d’activitat que 
puguin considerar-se conceptualment com a successió d’empresa d’altres pre-
existents. 
 
Article 13. Quota tributària 
 
Es modifica el títol del l’epígraf sisè quedant de la següent manera: 
 

Epígraf sisè. Altres activitats mercantils o de serveis: 

A) Bancs i Caixes 187,35.-€ 

B) Altres activitats comercials  
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B.1) Fins a 50 m2 135,75.-€ 

B.2) De 50,1 a 100 m2 185,10.-€ 

B.3) De 101 a 300 m2 246,85.-€ 

B.4) De 301 a 500 m2 336,56.-€ 

B.5) De 501 a 1.000 m2 458,93.-€ 

B.6) De més de 1.000 m2 625,75.-€ 

 
 

E) 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. 

 
Article 1r.Fonament i naturalesa  
 
Es millora el redactat quedant de la següent manera: 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb 
el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 
terrenys d’us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic  que es 
regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable  
 
S’amplia l’article afegint l’activitat municipal, el qual quedarà redactat de la següent 
manera: 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local 
que beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la 
instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, així 
com l’activitat municipal per a l’adjudicació, autorització, la transmissió i canvi de nom 
del titular de l’ús dels diversos espais de domini públic i la renovació de les 
autoritzacions o permisos a aquest efecte. 
 
Article 6è. Quota tributària  
 
Es modifica el punt 1.1 i s’afegeix activitat administrativa del punt 1.4 al punt 1.8 
quedant redactat de la següent manera: 
1.- Mercat públic 
 
1.1.- Llicència per a l’ocupació de terrenys amb casetes de venda, 
        per tot un any, per metre lineal 69,05.-€ 
 
1.2.- Les persones que acreditin ser pagesos i estar empadronats al municipi de 
Cubelles obtindran una bonificació del 50% 
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1.3.- Per utilització de quadre elèctric habilitat :  0.63 € per kw de potència instal·lada i 
dia  
(El titular haurà de contractar el subministrament de llum directament amb les 
empreses comercialitzadores pel consum d’energia elèctrica del període d’ocupació). 
 
 Activitat administrativa 
 
1.4- Per expedient de canvi de nom: 11,5.-€ 
1.5 -Per expedient de transmissió parada: 28,5.-€ 
1.6-Per expedient d’incorporació autoritzat: 8,5.-€ 
1.7-Per expedient d’ampliació de parada: 37.-€ 
1.8- Per expedició de nova llicencia: 57.-€  
 
 
S’afegeix el punt 2.5 quedant redactat de la següent manera: 
 
2.- Llicència per a l’ocupació de terrenys d’ús públic destinats a atraccions. 
 
 “ 
2.5.- Import gestió, control i vigilància atraccions Parc del Prat: 10.-€/dia per atracció. 
 
S’afegeix el punt 4.2, s’especifica “quan calgui inspecció” al punt 4.1 i s’elimina el 
concepte de quota mínima del punt 4.3 quedant redactat de la següent manera: 
 
4.- Llicència per a l’ocupació de terrenys d’ús públic destinats a vendes ambulants i 
altres ocupacions, excloses del mercat públic. 
 
4.1.- Per expedició de llicència d’instal·lació quan calgui inspecció   48,01.-€ 
4.2.- Per expedició de llicència d’instal·lació       11,50.-€ 
 
4.3.- Import de les tarifes en euros/m2 segons superfície i per dia de funcionament, 
segons període de duració: 
 

Sup. ocupada A B C 

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 € 

 
En el cas de sol·licitar ocupació per 31 dies o menys s’aplicarà la tarifa A per tot el 
termini sol·licitat 
En el cas de sol·licitar ocupació de forma continuada fins a 62 dies seguits s’aplicarà la 
tarifa B per tot el termini sol·licitat 
En el cas de sol·licitar ocupació de forma continuada mes de 63 dies seguits s’aplicarà 
la tarifa C per tot el termini sol·licitat 
 
4.4.- Per utilització de quadre elèctric habilitat :  0.63 € per kw de potència instal·lada i 
dia  
(El titular haurà de contractar el subministrament de llum directament amb les 
empreses comercialitzadores pel consum d’energia elèctrica del període d’ocupació). 
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En cas d’existir un conveni entre l’Ajuntament i una Associació representativa d’un 
col·lectiu d’atraccions l’import a satisfer per expedició de llicència serà de 48 ,01 per tot 
el col·lectiu. 
 
 

F) Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

 
Es millora el redactat de l’article 1r. Fonament i naturalesa, Article 2n Fet imposable, i 
3r Subjectes passius, proposat per la Diputació de Barcelona, quedant redactats de la 
següent manera: 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el 
que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de 
vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les 
reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de 
vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local  i la 
reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena, especificat en les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta 
Ordenança. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària,  
a favor de les quals s’atorguen les llicències per a gaudir de l’aprofitament especial, o els 
qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna 
autorització. 
 
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres 
o de qualsevol altre espai de domini públic local , tindran la condició de substituts del 
contribuent els propietaris de les finques i locals a que donin accés aquestes entrades de 
vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius 
beneficiaris. 
Art.6è Quota tributària 
 
S’especifica a quins apartats correspon l’aplicació del recàrrec, quedant redactat de la 
següent manera: 
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“ 
Per cada metre lineal d’increment, s’aplicarà un recàrrec d’un 5% sobre l’import unitari 
establert als apartats B i C. 
 

Ordenança Fiscal número 23, reguladora de la taxa sobre el transport públic de 
viatgers 

 
Article 6è. Quota tributària  
 
S’incrementa de 12 a 18 anys l’edat dels joves i s’afegeix abonament 10 viatges, 
quedant l’article redactat de la següent manera: 
 
 
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 , pensionistes, minusvàlids i joves de 4 a  18 anys  
i aturats que cobrin prestació       0,70 € 
 
Abonament 10 viatges amb validesa d’un mes per: 
Jubilats , pensionistes, minusvàlids i joves de 4 a 18 anys  
i aturats que cobrin prestació       6,50 € 
  
Menors de 3 anys i aturats de mes de 12 mesos  
que no cobrin cap prestació       gratuït  
  
 
Els aturats que no cobrin prestació tindran un abonament mensual renovable amb la 
aportació de la documentació justificativa. 
 
L’Ajuntament de Cubelles es reserva la competència d’atorgar subvencions a aquests 
imports.” 
 
El Sr. Alamán explica la proposta, respecte cadascun dels conceptes que es 
modifiquen, concloent que no s´augmenten els impostos, sinó que amb l’augment de 
les bonificacions, reduccions i subvencions es pot afirmar que es tornen a baixar o si 
més no que hi ha una baixada de la pressió fiscal, i destaca que es tracta de les 
ordenances que meriten l´1 de gener.   
 
La Sra. Martínez comenta que no van tenir un bon inici amb aquest tema donat que no 
va haver-hi un debat previ amb l’oposició, tot i que després s’ha pogut fer; que a les 
anteriors ordenances els grups de CIU i d´EC-FIC ja van preparar una sèrie 
d’al·legacions de cara a les properes que no meriten l’1 de gener i que, a més, davant 
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la proposta del govern de congelar l’IBI i tenint en compte, explica, l’augment inesperat 
del 10% de l’Estat, EC-FIC va proposar una reducció del 5% de la quota d’aquest 
impost. Afegeix que estan contents que aquesta proposta s’hagi recollit a les 
ordenances que es porten avui a Ple i que per aquest motiu el seu vot serà favorable. 
 
La Sra. Cuadra diu que el seu vot serà favorable perquè considera que es millora en 
participació, donat que s’han fet aportacions per part de l’oposició que han estat 
consensuades i acceptades en Junta de Portaveus, i considera que així el resultat ha  
estat molt millor. En segon lloc, indica que també es millora en quant als comerciants i 
els veïns gràcies a les bonificacions de l’IBI del 5% per a famílies amb uns ingressos 
inferiors al SMI i del 2% addicional per a les unitats familiars amb uns ingressos entre 
el SMI i 1,5 vegades el SMI. Quant a la taxa d’escombraries, comenta que es 
beneficien les polítiques de creació de llocs de treball i també si es fa un bon ús de les 
deixalles. Conclou dient que no es pot afirmar que els impostos hagin baixat, perquè 
no tothom es veu beneficiat amb les bonificacions, però sí que queden congelats. 
 
El Sr. Grau diu que van demanar que es fes un càlcul acurat dels ingressos i despeses 
de les ordenances, el pressupost del 2012 i el del 2013 però que no hi ha hagut un 
treball en paral·lel d’aquestes qüestions; que també van demanar un esforç per a 
adaptar-nos a la situació de crisi econòmica i que troben molt bé que s’hagin inclòs les 
propostes dels grups de CIU, EC-FIC i UC-Reagrupament les quals, comenta, van 
rebre el suport de tots els grups, però diu que van necessitar tres reunions per què el 
govern les acceptés, finalment, exposa que també van demanar que es fes un 
seguiment de les ordenances fiscals que s’aproven.  
 
Seguidament, el Sr. Grau recorda que també van manifestar que no estaven d’acord 
en portar les ordenances dividides en dos Plens i que entenen que s’apuren els 
terminis per tenir l’expedient aprovat de cara a aquelles que meriten l’1de gener. 
Reconeix que s’ha fet una bona feina conjunta però que hi ha alguns compromisos 
importants que el govern no expressa en aquestes Ordenances i que són: l’aprovació 
dels pressupostos en termini, treballar el del 2013, com abordaran el cost del bus urbà, 
les noves tarifes de l’aigua, les despeses d’enllumenat i el servei d’escombraries, que 
són despeses molt importants que no s’han abordat, diu, al pressupost del 2012 ni 
sembla que al del 2013. Afegeix que no veuen el compromís de la fiscalitat 
progressiva, de la creació del menjador per a la gent gran, del lloguer de pisos socials 
ni de la gratuïtat dels llibres escolars; que no es pot afirmar que hi hagi una baixada 
d’impostos i en aquest sentit demana una rectificació per part del regidor d’Hisenda 
indicant que l’IBI ha pujat un 10%. Finalment demana saber quina previsió té el Govern 
per al 2013 respecte aquest 10% així com quin serà l’impacte de les bonificacions del 
5 i del 2% i explica que ara es recaptaran 800.000 € més a través d’aquest increment 
de l’IBI però que en la proposta del pressupost del 2012 s’observava, diu, al capítol 2 
de serveis, un increment del 23% i que, per tant, en un sol pressupost no presentat del 
2012 ja s’absorbia aquest 10% d’increment. 
 
El Sr. Baraza agraeix al Govern la possibilitat que ha donat a Unió Cubellenca de 
participar i manifesta que comparteixen plenament les aportacions fetes per CIU i EC-
FIC i l’esperit de treball del PSC. Explica que l’aportació d’Unió Cubellenca va ser una 
petita millora de la proposta que havia fet EC-FIC amb la reducció del 5% a la quota de 
l’IBI afegint la bonificació del 2% addicional i afegeix que comparteixen la proposta de 
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CIU relativa a la taxa d’escombraries i que l’aportació d’Unió Cubellenca en aquest cas 
ha estat aquest 5% addicional per als joves emprenedors menors de 25 anys. 
Seguidament manifesta que no comparteixen que hi hagi hagut una baixada 
d’impostos sinó que la majoria de la ciutadania ha vist augmentat aquest 10% en l’IBI 
malgrat ja consideren prou positiu, diu, el fet que les famílies més desfavorides es 
vegin beneficiades. Per tot l’exposat diu que el seu vot serà favorable. 
 
El Sr. Alamán diu que sí que hi va haver un bon inici, perquè la redacció era bona, 
però que està d’acord que amb l’aportació conjunta ha millorat; que Cubelles deu ser 
l’únic municipi que per a contrarestar l’efecte de l’augment del 10% de l’IBI procedeix a 
aquesta reducció. Seguidament puntualitza que no hi ha una baixada d’impostos com 
a tal sinó una congelació però que sí és cert que es redueix la pressió fiscal i agraeix 
les paraules de la Sra. Cuadra en relació a la millora en la redacció i la participació. En 
relació a les paraules del Sr. Grau comenta que el càlcul d’ingressos i depeses és una 
qüestió pressupostària i que el que s’hauria de fer és un estudi d’impacte econòmic 
arran de les modificacions de les Ordenances. Quant a la divisió de les Ordenances 
diu que no produeix cap perjudici sobretot si redunda en profit de taxes com  l’aigua ja 
que altres municipis, explica, estan procedint a fer augments bastant considerables 
degut a l’augment del cànon de l’ACA i a Cubelles encara no s’ha aprovat. Afegeix que 
sí que hi ha una fiscalitat progressiva, ja que a les modificacions de les Ordenances es 
recullen les anteriors i no es toquen els tipus impositius. En relació a l’impacte de les 
bonificacions de l’IBI diu que si el PSC s’ha adherit a aquesta mesura suposa que és 
perquè han calculat l’efecte que pot tenir en els ingressos i quant al tema del bus 
explica que  el contracte s’està gestionant, que ja està dissenyat el  nou recorregut i 
que la intenció és augmentar la freqüència de pas col·locant inclús una línia i mitja o 
dues línies però que això dependrà de la disponibilitat econòmica i de la freqüència 
d’ús. Finalment diu que s’han agafat la totalitat de les aportacions de tots els partits. 
 
La Sra. Martínez reitera que no es va començar bé perquè no hi va haver un treball de 
tots els grups previ a la convocatòria de la Comissió Informativa i que fruit d’això va 
haver-hi una Junta de Portaveus urgent. Finalment recorda que les Ordenances 
Fiscals del 2012 no es van debatre. 
 
El Sr. Grau diu que el PSC ha assistit a tres reunions convocades pel Govern en la 
mateixa setmana per a parlar de les ordenances fiscals perquè l’Alcaldessa va retirar 
el punt de l’ordre del dia de la Comissió Informativa i no per voluntat del Sr. Alamán. 
Recorda que estan pendents que el regidor d’Hisenda els convoqui per a parlar del 
Pressupost del 2012 al cinema i afegeix que a la darrera Comissió Informativa el Sr. 
Alamán es va comprometre a portar la segona part del gruix de les Ordenances al mes 
de novembre. Seguidament diu que l’IBI puja un 10% i que, per tant, no es pot dir que 
hi ha una congelació. Afegeix que el nombre de vivendes al padró municipal de 
Cubelles és de 10.437, que hi ha 5.125 domicilis fiscals i que el valor cadastral promig 
de les vivendes amb ús d’habitatge és de 41.196; que en els supòsits que es 
presenten a l’informe econòmic es parla de 51,25 possibles beneficiaris i en el segon 
supòsit de 256 i amb aquestes dades calcula que hi hauria bonificacions per un total 
de 8.793 € per la qual cosa, conclou, en el millor dels casos hi haurà un augment de 
l’IBI del 5% per al conjunt dels ciutadans. 
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El Sr. Baraza diu que s’alegra que per primera vegada es digui que no es baixen els 
impostos sinó que hi ha una baixada de la pressió fiscal. 
 
El Sr. Alamán diu que socialment es pot parlar de reducció d’impostos però que 

tècnicament s’ha de parlar de reducció de la pressió fiscal; finalment reitera les 

bonificacions que s’han dut a terme en aquestes ordenances. 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 14 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 3 del 
PPC, 4 d’UC- Reagrupament, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), cap vot en contra i 3 abstencions 
( 3 del PSC). 
 

2.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2012 
 
Segons el previst a l’article 26 de la Ley Orgánica de 19 de junio del Régimen Electoral 
General, la formació de les Meses electorals és competència de l’Ajuntament, que 
haurà de realitzar-se en acte públic. 
 
Per part de l´alcaldessa, es procedeix a explicar el procediment del sorteig, indicant 
que es procedirà al nomenament dels  membres de les meses electorals d’entre les 
persones que configuren el cens electoral de 2012, procedint-se al sorteig dels titulars i 
dels suplents. 
 
Realitzat el sorteig per mitjans informàtics, en resulten els següents membres que 
configuraran les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya que 
es celebraran el proper dia 25 de novembre de 2012, segons annex que forma part del 
present acord a tots els efectes. 
  
ANNEX  
 
*** 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 20:56 hores. 
        
 
 
 
 


