
DECRET DE L'ALCALDIA  PLE DE L'AJUNTAMENT

Sessió de caràcter ordinari

1a. CONVOCATÒRIA:       8 d'octubre de 2020 A les 17:00 hores
2a. CONVOCATÒRIA:     13 d'octubre de 2020 A les 17:00 hores

Em plau convidar-vos a la Sessió que se us notifica a la capçalera d'aquest document segons 
preveu l'article 8 del Reglament Orgànic Municipal.

En cas de no poder assistir-hi, li prego que manifesti mitjançant escrit, si s'escau, els motius que li 
ho impedeixen.

Els assumptes a tractar són els que figuren a l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA

1.- DONAR COMPTE DE LA CONCURRÈNCIA DE SITUACIÓ DE FORÇA MAJOR PER A LA 
REALITZACIÓ DE LA SESSIÓ A DISTÀNCIA

2.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1. PLE2020/12 ordinari 17/09/2020

3.- EXPEDIENT 2019/7108. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI DE L’ARTICLE 51 DE 
L’ACORD DE FUNCIONARIS I L’ARTICLE TAMBÉ NÚMERO 51 DEL CONVENI COL·LECTIU DEL 
PERSONAL LABORAL, I LA PART RELATIVA A L’AJUT DE JUBILACIÓ DE L’ANNEX 1 “FONS 
SOCIAL”, DE L’ACORD I CONVENI ANTERIORS PUBLICAT AL BOPT EN DATA 30 DE MARÇ DE 
2011 PEL PERÍODE 2011-2018.

4.- PROPOSTA EXPEDIENT 9385/2020 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT 
DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES

5.- DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2020/5541 DE DATA 18/09/2020 
CORRESPONENT A LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2021
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6.- DICTAMEN VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DEL PEU PER LA REGULACIÓ D’ESTABLIMENTS 
DESTINATS A CLUBS I ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS O D’ALTRES SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS 
O PSICOTRÒPIQUES LEGALMENT PERMESES DE CALAFELL

7.-  DICTAMEN PLE D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM (IX) PAU 
24.- MASIA CAL RION

8.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ  PEL  PLE  L'APARTAT 5 DE LA PROPOSTA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL  DE DATA 21 DE SETEMBRE DE 2020 D'AIXECAMENT DE SUSPENSIÓ 
CAUTELAR DE L'EXPEDIENT DE CONTRATACIÓ,  CONCURS  PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ I POSTERIOR AMPLIACIÓ DE LA MASIA DE CAL RION COM 
A NOVA SEU DE L'ESCOLA MUNICIPAL  DE MÚSICA I ARTS DE CALAFELL, AIXÍ COM LA 
POSTERIOR DIRECCIÓ DE L'OBRA I CONTINUACIÓ DE LA  LICITACIÓ .

9.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ PEL PLE DE L'APARTAT 4 DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 21 DE SETEMBRE DE 2020, D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I DELS PLECS DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
I PLEC TÈCNIC QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ REFERENT A LES OBRES 
D'URBANITZACIÓ, FASES II I  III, DEL CARRER JESÚS, PER PROCEDIMENT OBERT, I INICI DE LA 
LICITACIÓ.

10.-  PROPOSTA DE RATIFICACIÓ PEL PLE DE L'APARTAT 4 DE LA PROPOSTA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 28 DE SETEMBRE DE 2020 SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A 
LA CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS, PER PROCEDIMENT OBERT

11.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, SUMEM+JUNTS I LA CUP PER 
DEBATRE EN EL PROPER PLE DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREM

12.-  MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS A L’AJUNTAMENT DE CALAFELL DONANT 
SUPORT A LES TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS DE  L’EMPRESA GLASS SAINT-GOBAIN DE 
L'ARBOÇ, PER TAL D’EVITAR EL SEU TANCAMENT DEFINITIU.

13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DE EL DARRER PLE (5463 a 5795)

14.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL (34 a 37)

15.- PRECS I PREGUNTES
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Identificació de l’expedient

EXPEDIENT 2019/7108. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI DE L’ARTICLE 51 DE 
L’ACORD DE FUNCIONARIS I L’ARTICLE TAMBÉ NÚMERO 51 DEL CONVENI COL·LECTIU DEL 
PERSONAL LABORAL, I LA PART RELATIVA A L’AJUT DE JUBILACIÓ DE L’ANNEX 1 “FONS 
SOCIAL”, DE L’ACORD I CONVENI ANTERIORS PUBLICAT AL BOPT EN DATA 30 DE MARÇ DE 
2011 PEL PERÍODE 2011-2018.

Fets

1. El 29 de juliol de 2019, el Ple de la Corporació va aprovar, entre d’altres, el següent: 

“PRIMER.- Elevar a l'Ajuntament en Ple la proposta d'aprovació inicial de revisió d'ofici de 
l’article 51 de l’Acord de Funcionaris i l’article també número 51 del Conveni col·lectiu del 
personal laboral, i la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons social”, de l’Acord 
i Conveni anteriors publicat al BOPT en data 30 de març de 2011 pel període 2011-2018, 
pels motius anteriorment exposats en la Consideració primera i que es tenen aquí per 
reproduïts a tots els seus efectes.

SEGON.- Trametre i requerir a la Comissió Jurídica Assessora, l'emissió del dictamen 
preceptiu i vinculant exigit pels article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, i article 8.3 
c) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, que regula la Comissió Jurídica Assessora.

TERCER.- Facultar a l'Alcaldia per a sol·licitar el dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica 
Assessora. A la petició del dictamen, s'acompanyarà tota la documentació obrant en 
aquest Ajuntament en relació a la matèria tractada i a la sol·licitud de revisió d'ofici. En la 
mateixa resolució, s'acordarà suspendre el termini per a dictar la resolució pel temps que 
resulti entre la petició, i la recepció de l'informe, en virtut del que preveu l'article 22 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques -LPACAP-. La Resolució per la qual se suspengui el termini i la data de recepció 
de l'informe seran comunicades als interessats.

QUART.- Notificar l'acord d'iniciació del procediment de revisió als interessats en el 
procediment indicant-los que contra aquest podran adduir al·legacions per termini de (10) 
dies hàbils, a la vegada podran aportar documents o altres elements de judici en qualsevol 
moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, els quals seran tinguts en compte 
per l'òrgan competent en redactar la corresponent proposta de resolució.

CINQUÈ.- Suspendre els procediments iniciats fins al moment, a l’espera del 
pronunciament de Dictamen en el present expedient i a la resolució definitiva del mateix.

SISÈ.- Nomenar instructora del procediment a la Sr. Àgueda Subirana Álvarez, i com a 
Secretària, la Sra. Gemma Mateo Carreras.
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SETÈ.- Determinar i aprovar, si s’escauen, les indemnitzacions que es derivin de la present 
revisió d’ofici en la seva instrucció, -previ l’informe d’intervenció-, tramitació i resolució.”

2. Aquest acord va ser notificat a totes les persones interessades.

3. Durant el termini de 10 dies hàbils concedits alguns interessats van presentar 
al·legacions.

4. La jurista de suport a Secretaria va elaborar proposta de resolució de l’expedient.

5. El 12 de desembre de 2019, el Ple va acordar, entre d’altres, demanar a la Comissió 
Jurídica Assessora emeti un dictamen sobre el procediment de revisió d’ofici de l’article 51 de 
l’Acord de Funcionaris i l’article també número 51 del Conveni col·lectiu del personal laboral, 
i la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons social”, de l’Acord i Conveni anteriors 
publicat al BOPT en data 30 de març de 2011 pel període 2011-2018.

També es va acordar suspendre l’esmentat expedient fins que la Comissió Jurídica Assessora 
emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini per emetre’l i notificar la suspensió 
a la part interessada.

6. La Comissió Jurídica Assessora ha emès dictamen número 219/2020 de data 25 de 
setembre que ha estat notificat a l’Ajuntament de Calafell amb número de registre d’entrada 
municipal  24.769/2020, mitjançant el qual conclou el següent:

“1. S’informa desfavorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Calafell 
amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de l’article 51 del Conveni Col·lectiu de 
personal laboral de l’Ajuntament (període 2011-2018) i de la part relativa a l’ajut de jubilació 
de l’annex 1 “Fons social” de l’anterior Conveni col·lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament. 

2. S’informa favorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Calafell amb 
la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de l’article 51 de l’Acord del personal funcionari 
per als anys 2018-2023, així com la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons 
Social” de l’Acord anterior.”

7. En virtut d’aquests fets, es proposen els acords que es diran, en base als següents 
fonaments de dret.

Fonaments de dret

1. Articles 22.1 d, 47.1, 80, 106 i Disposició Transitòria tercera, apartat b), de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, Llei de procediment administratiu de les administracions públiques 
(LPAC).
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2. Articles 32 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic (LRJSP) respecte la regulació legal de la responsabilitat patrimonial.

3. Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.

4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

La Comissió Informativa de Serveis Interns amb els vots a favor dels regidors/es dels grups 
municipals: PSC,  ECP-ECG I UAM i amb les abstencions dels regidors dels grups municipals: 
ERC, SUMEM+JUNTS, LA CUP, Cs i el regidor no adscrit senyor Javier Alvarez Laperal, 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

1. Prendre raó del Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, d’acord amb el tràmit 
essencial previst en l’article 106 LPAC.

2. Resoldre el present expedient de revisió d’ofici i apreciar l’existència de nul·litat de ple 
dret e l’article 51 de l’Acord del personal funcionari per als anys 2018-2023, així com la part 
relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons Social” de l’Acord anterior, d’acord amb el 
Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

3. Fer les següents declaracions d’acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora:

a) No procedir a la declaración de nul·litat  sobre l’article 51 del Conveni Col·lectiu de 
personal laboral de l’Ajuntament (període 2011-2018) i de la part relativa a l’ajut de jubilació 
de l’annex 1 “Fons social” de l’anterior Conveni col·lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament. 

b) Procedir a la declaració de nul·litat de ple dret de l’article 51 de l’Acord del personal 
funcionari per als anys 2018-2023, així com la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 
“Fons Social” de l’Acord anterior.
 
4. De conformitat amb l’article 106.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, no es reconeix a les parts interessades 
dret a cap indemnització, atès que no concorren les circumstàncies previstes als articles 32.2 i 
34.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

5. Declarar l’aixecament de la suspensió del procediment pel fet de l’emissió i comunicació 
del corresponent Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

6. Notificar i donar trasllat d’aquest acord que resol el present procediment a tots els 
interessats, advertint-los que contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu 
interposar, recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, de conformitat amb els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de 
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la notificació. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un 
mes a comptar des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la 
resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar cap 
recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de revisió en els casos previstos a 
l’art. 125.1 de l’esmentada norma. Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, de 
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de 
la seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la 
desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest 
recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del 
recurs de reposició interposat. Així mateix, podrà exercitar qualsevol altre recurs que consideri 
pertinent.

El tinent d’alcalde de Serveis Interns
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PRP2020/532

PROPOSTA EXPEIDENT 9385/2020 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT 
DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES

Fets 

1. Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no poden 
demorar-se fins l’exercici del 2021, i no sent suficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal, el 
tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d’un expedient de crèdit 
extraordinari finançat amb baixes a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a 
les despeses esmentades.

2. Confeccionat el corresponent expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixes, degudament 
informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament.

Proposta d’acord

Per tot el que s’ha exposat el Tinent d’alcalde de Serveis Interns proposa a la Comissió Informativa el 
següent:

1. Aprovar l’esmentat expedient 9385/2020 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb baixes, per un import de 45.496,67 € de conformitat amb la proposta 
detallada de modificació que s’uneix com annex  I.

2. De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 9385/2020 
s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els 
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública per resoldre-les.

La Comissió Informativa de Serveis Interns amb els vots a favor dels regidors/es dels grups municipals: 
PSC, PP, ECP-ECG I UAM i amb les abstencions dels regidors dels grups municipals: ERC, 
SUMEM+JUNTS, LA CUP, Cs i el regidor no adscrit senyor Javier Alvarez Laperal, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
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ANNEX I:

PRESSUPOST 2020

EXPEDIENT 9385/2020 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT

Consignació de despeses amb crèdits en alta: 

CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ

APLICACIÓ PRESS. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA

Org Prog. Econom.

CRÈDIT EXTRAORDINARI

400 3321 6250000 Mobiliari biblioteques 0,00 € 45.496,67 € 45.496,67 €

TOTAL 0,00 € 45.496,67 € 45.496,67 €

Vista la conformitat manifestada per la unitat administrativa gestora de la despesa, l’expedient contemplaria la 
minoració de les partides que tot seguit es detallaran.

Consignació de despeses amb crèdits en baixa: 

PROPOSTA
CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓAPLICACIÓ PRESS.

NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA

Org Prog. Econom.

400 3380 2260901 Festes populars i festivals 402.815,80 € 45.496,67 € 357.319,13 €

TOTAL 402.815,80 € 45.496,67 € 357.319,13 €

Francisco Javier Estepa Ocaña
Tinent d’Alcalde de Serveis Interns
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DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2020/5541 DE DATA 18/09/2020 
CORRESPONENT A LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2021

El 18 de setembre de 2020, l’Alcalde ha dictat el decret que es transcriu literalment a 
continuació:

“
DECRET D’ALCALDIA

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Exp. 8943. Línies fonamentals del pressupost 2021

1. ANTECEDENTS

1. El 15’abril de 2020 l’Alcalde va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 
2021-2023, i en data 14 de maig es va donar compte al Ple de la Corporació.

2. En data 16 de setembre de 2020, l’Interventor va emetre informe sobre les línies 
fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia.

2. FONAMENTS JURÍDICS

1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals 
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies 
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als 
requeriments de la normativa europea.

2. L’article 13.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions 
locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans 
del 15 de setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici 
següent, que han de contenir almenys la següent informació:

 Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de 
les mesures d'ingressos i despeses en què es basen. 

 Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat 
fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant 
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dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de 
finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes. 

 Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel 
que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a 

compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals 
rúbriques. 

 Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de 
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent. 

  Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una 
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.

3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- 
financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves 
funcions.

En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, 

RESOLC:

1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:

INGRESSOS  PREVISIÓ 2021
Capítol 1 25.491.693,40
Capítol 2 568.738,14

Capítol 3 9.911.743,00

Capítol 4 7.042.298,84

Capítol 5 609.722,93

Ingressos corrents 43.624.196,31

Capítol 6 0,00

Capítol 7 350.000,00

Ingressos de capital 350.000,00

Capítol 8 110.000,00

Capítol 9 4.000.000,00

Ingressos financers 4.110.000,00

INGRESSOS TOTALS 48.084.196,31

  

DESPESES PREVISIÓ 2021
Capítol 1 15.506.705,06
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Capítol 2 21.553.156,36

Capítol 3 263.403,15

Capítol 4 884.961,46

Despeses corrents 38.208.226,03

Capítol 5 211.041,13

Fons de contingència 211.041,13

Capítol 6 4.000.000,00

Capítol 7 0,00

Despeses de capital 4.000.000,00

Capítol 8 140.000,00

Capítol 9 4.542.206,50

Despeses financeres 4.682.206,50

DESPESES TOTALS 47.101.473,66

2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2021:

a) contemplen  el compliment de l’estabilitat pressupostària,
b) contemplen el compliment de la regla de la despesa. 
c) contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari 
d) contemplen  el compliment de l’anivellament pressupostari 
e) contemplen  el compliment de l’objectiu del deute.  

3. Les modificacions més significatives en relació a al previsió de la liquidació de l’exercici 
2020 són les següents: 

PREVISIÓ VARIACIÓ PREVISIÓ

INGRESSOS 2020 2020-2021 2021
Capítol 1 25.491.693,40 0,00% 25.491.693,40

Capítol 2 332.441,65 71,08% 568.738,14

Capítol 3 7.259.137,91 36,54% 9.911.743,00

Capítol 4 7.449.130,01 -5,46% 7.042.298,84

Capítol 5 441.719,04 38,03% 609.722,93

Ingressos corrents 40.974.122,01 6,47% 43.624.196,31

Capítol 6  0,00

Capítol 7 344.045,87 1,73% 350.000,00

Ingressos de capital 344.045,87 1,73% 350.000,00

Capítol 8 36.200,00 203,87% 110.000,00

Capítol 9 4.027.245,82 -0,68% 4.000.000,00

Ingressos financers 4.063.445,82 1,15% 4.110.000,00

INGRESSOS TOTALS 45.381.613,70 5,96% 48.084.196,31

 PREVISIÓ VARIACIÓ PREVISIÓ

DESPESES 2020 2020-2021 2021
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Capítol 1 15.969.202,11 -2,90% 15.506.705,06

Capítol 2 21.926.786,15 -1,70% 21.553.156,36

Capítol 3 417.902,71 -36,97% 263.403,15

Capítol 4 341.899,16 158,84% 884.961,46

Despeses corrents 38.655.790,13 -1,16% 38.208.226,03

Capítol 5   211.041,13

Fons de contingència  211.041,13

Capítol 6 2.951.957,72 35,50% 4.000.000,00

Capítol 7 0,00  0,00

Despeses de capital 2.951.957,72 -35,50% 4.000.000,00

Capítol 8 28.700,00 387,80% 140.000,00

Capítol 9 4.222.745,59 7,57% 4.542.206,50

Despeses financeres 4.251.445,59 10,13% 4.682.206,50

DESPESES TOTALS 45.859.193,44 2,71% 47.101.473,66

Ajustos SEC 382.051,59  -1.500.627,62

Capacitat/Necessitat de finançament 92.471,62  54.301,53

Deute viu a 31/12 28.924.026,00 -1,87% 28.381.819,50

Operació Tresoreria 0,00  0,00

Préstecs 28.924.026,00 -1,078% 28.381.819,50

Ràtio de deute viu /Ingressos corrents 1 -7,84% 1

*A la previsió de la liquidació de despeses del 2020 no s’inclou el fons de contingència

4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.

5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament 
d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. “

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada, 
proposa al Ple:
 
PRIMER.- Quedar-ne assabentats.
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PRP 525/2020

DICTAMEN VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DEL PEU PER LA REGULACIÓ D’ESTABLIMENTS 
DESTINATS A CLUBS I ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS O D’ALTRES SUBSTÀNCIES 
ESTUPEFAENTS O PSICOTRÒPIQUES LEGALMENT PERMESES DE CALAFELL

Exp. Adm. Núm. 2273/2019

Fets 

En data 12 de març de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Calafell va aprovar provisionalment el 
Pla Especial Urbanístic per la regulació d’establiments destinats a clubs i associacions de 
cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses de Calafell.

L’Ajuntament de Calafell va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme l’expedient, 
degudament diligenciat i juntament amb els seus informes, per la seva aprovació definitiva.

La Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de 13 de juliol de 2020, va aprovar definitivament 
el Pla Especial supeditant-ne la publicació al DOGC i la consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional, 
degudament diligenciat i que incorpori les prescripcions següents:

“1.1.Cal eliminar el redactat dels articles 8 i 9, que regulen les condicions específiques 
per al desenvolupament de l’activitat, atès que es considera que no han de formar 
part del Pla especial i que s’haurien de regular mitjançant una ordenança municipal.

1.2 Cal eliminar els apartats c), d), e), f) i g) de l’article 1 així com eliminar del segon 
paràgraf de l’article 7 el redactat “dels articles següents”.

L’esmentat acord de la CTU del Penedès indica a l’Ajuntament que el text refós inclourà el 
text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format 
editable de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 
de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport 
informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de 
la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

En compliment del requeriment esmentat, els serveis tècnics municipals del Departament 
d’Urbanisme han redactat el text refós que es sotmet a la present verificació al que han 
incorporat les prescripcions assenyalades en l’esmentat acord de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme del Penedès del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, de data 13 de juliol de 2020.   

Fonaments de dret
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D’acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

D’acord amb el que disposa el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme.

En virtut de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i l’article 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.

La Comissió Informativa de Serveis Interns amb els vots a favor dels regidors/es dels grups 
municipals: PSC, PP, ECP-ECG I UAM i amb les abstencions dels regidors dels grups 
municipals: ERC, SUMEM+JUNTS, CUP, Cs i el regidor no adscrit senyor Javier Alvarez 
Laperal, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

1.- Verificar el text refós del Pla Especial Urbanístic per la regulació d’establiments destinats a 
clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques 
legalment permeses de Calafell, vist que han estat incorporades les prescripcions 
assenyalades a l’acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, de data 13 de 
juliol de 2020.

2.- Trametre informàticament text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, 
incloent el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en 
format editable de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 
27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport 
informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de 
la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva, i als efectes de que 
es procedeixi a la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

3.- Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificats, 
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
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           PRP 534/2020

DICTAMEN PLE D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFIACIÓ PUNTUAL DEL POUM (IX) PAU 
24.- MASIA CAL RION

Exp. Adm. núm. 9363/2020

Fets

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell va ser aprovat definitivament per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, el 24 de gener de 2011, i va entrar en vigor 
a partir de la seva publicació al DOGC núm. 5.990, de data 24 d’octubre de 2011.

En data 30 de març de 2016, el Regidor d’Urbanismes de l’Ajuntament de Calafell, vista la 
necessitat la necessitat d’obtenir la Masia Cal Rion, situada al carrer Principal, núm. 40,  amb 
l’objectiu  prioritari de millorar les condicions urbanístiques del nucli antic de Calafell  va ser 
elaboradora una primera proposta de modificació que, d’acord amb el que preveu a l’article 
99.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel que es va aprovar el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU), que va ser sotmesa a informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
(CTU) del Camp de Tarragona atès que, en aquells moment, el POUM tenia una vigència 
inferior als cinc anys i la proposta suposadament comportava una transformació dels usos.

En resposta a l’esmentada petició, en 3 de maig de 2016, la CTU va informar favorablement 
l’esmentada proposta sempre i quan es tinguessin en compte les següents consideracions i 
sens perjudici d ela valoració que pugui fer la CTU en fase d’aprovació definitiva:   

1. Pel que fa a l’àmbit emplaçat en la cruïlla entre el c. d’Andalusia i el c. Cosme Mainé, 
fer present que la volumetria posposada en el límit amb la parcel·la de l’equipament 
conformarà una mitgera. La proposta haurà de resoldre volumètricament els edificis 
sense generar mitgeres vistes, o bé ambdós edificis es separen dels límits o bé amb un 
volum continu.

  

2. En el paràmetre de sostre total de la fitxa no es computa el sostre per equipaments. 
Per major claredat o bé s’especifica que es tracte de sostre total privat, o bé es 
computa els sostre dels equipaments dins del sostre total.

3. Es convenient revisar el paràmetre de sostre total donat que no correspon al sostre 
que resulta de la proposta gràfica.
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4. Pel que fa al sostre residencial i el sostre destinat a habitatge  de protecció pública. 
Per coherència amb el POUM cal que la proposta desglossi el sostre destinat a 
protecció pública en les diverses modalitats.

5. Es detecta la següent errada en la fitxa proposada: sòl per a usos públics correspon al 
48% del total, no al 45%

6. Es recorda que la modificació haurà d’incloure a més de la documentació pertinent, 
les especificacions indicades a l’article 99.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

Els mes de setembre d’enguany, els Serveis Tècnics del Departament Territori, Mobilitat i 
Transport del Ajuntament de Calafell, han elaborat i proposen la Modificació Puntual IX del 
PAU 24.- Masia Cal Rion objecte d’aquest expedient, incorporades les consideracions 
recollides en l’informe favorable de la CTU, que representa, d’una banda, la reducció de 
l’àmbit del polígon d’actuació, deixant fora la finca de Cal Xalomó, amb l’adaptació dels seus 
paràmetres urbanístic i, d’altra banda, la modificació de la qualificació de la finca de Cala 
Xalomó que conservant la seva catalogació passarà a tenir la mateixa qualificació que la resta 
de l’Illa: Zona SH Creixements suburbans històrics. D’acord amb el que preveu la modificació 
proposada aquesta té el següent abast:

“5.2.2 Descripció de la proposta

(...)

3. Abast de la Modificació

De l’anàlisi del quadre comparatiu dels paràmetres urbanístics del POUM vigent i de la 
present proposta de modificació es pot deduir el seu abast:

 Es conserva la superfície destinada a equipament públic.
 Es redueix l’edificabilitat  total, que passa de 2.647 m2s a 2.621,43 m2s, 

amb  petits ajustos en la distribució dels sostre destinat a usos residencials 
i no residencials, derivats del sostre ja existent a la finca de Cal Xalamò 
que cal conservar.

 Es redueix la densitat d’habitatges prevista que passa de 29 a 26.
 No hi ha una transformació dels usos previstos ja que a la zona amb 

aprofitament urbanístic definida al POUM, els usos admesos son els 
establerts per a la zona OV, a la proposta de modificació es determinen 
dos zones amb aprofitament urbanístic, una primera part conserva la 
qualificació OV, la resta que correspon a Cal Xalamó, adopta els usos 
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establerts a la seva fitxa de Catàleg, que son menys nombrosos però 
comuns als previstos a la zona OV.”

Finalment, tot i que, la primera proposta es va sotmetre a l’informe a la CTU pels motius 
abans exposats, de la proposta de modificació puntual objecte d’aquest expedient i del seu 
estudi de detall de tot allò que comporta, es desprèn que no comporta increment dels sostre 
edificable, ni de la densitat residencial, ni de la intensitat dels usos ni la transformació dels 
usos establerts, en conseqüència, no ha de ser inclosa en aquesta modificació la 
documentació i les justificacions previstes als articles 99 i 100 del TRLU.

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament que consta incorporat a l’expedient en relació a la 
tramitació del present expedient, d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2010,  de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme -TRLUC- i del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Fonaments de dret

Considerant que l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme -TRLUC- disposa que la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura de planejament urbanístic estarà subjecta a les mateixes disposicions 
que regeixen la seva formació.

Considerant l’article 83 el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme -TRLUC-, un cop s’hagi acordat l’aprovació inicial del POUM, ha 
de sotmetre’s a informació pública, per un termini d’un mes. Els edictes de convocatòria de la 
informació pública han d’enviar-se en el termini de deu dies des de l’adopció de l’acord 
d’aprovació inicial.

Considerant que simultàniament al tràmit d’informació pública, ha de sol·licitar-se informe als 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals ho han d’emetre 
en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un de més llarg. 

Considerant que simultàniament al tràmit d’informació pública de la modificació d’un POUM, 
s’ha de concedir audiència als ajuntaments el terme municipal dels quals limiti amb l’àmbit de 
la modificació, d’acord amb allò establert a l’article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Considerant que segons l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme -TRLUC-, l’aprovació inicial dels instruments de 
planejament urbanístic, i la seva modificació en aquest sentit, obliga l’Administració 
competent a acordar les mesures enunciades per l’apartat 1, en els àmbits en què les noves 
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. Els acords de suspensió de 
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tramitacions i de llicències han de publicar-se al butlletí oficial corresponent, i s’han de referir, 
en qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament.

Considerant que l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple, d’acord amb allò 
disposat a l’apartat ll) de l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local.

La Comissió Informativa de Serveis Interns amb els vots a favor dels regidors/es dels grups 
municipals: PSC, PP, ECP-ECG I UAM i amb les abstencions dels regidors dels grups 
municipals: ERC, SUMEM+JUNTS, CUP, Cs i el regidor no adscrit senyor Javier Alvarez 
Laperal, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

1.- Aprovar inicialment la proposta de Modificació Puntual del POUM de Calafell (IX) PAU 
24.- Masia Cal Rion, redactada i proposada per els  Serveis Tècnics del Departament Territori, 
Mobilitat i Transport del Ajuntament de Calafell.

2.- Sotmetre-la a tràmit d’informació pública pel termini d’un (1)  mes, a comptar des de la 
seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, a un diari de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit 
municipal, i a la web municipal de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de les 
corresponents reclamacions i/o al·legacions.

3.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als organismes afectats 
per raó de les seves competències sectorials, segons allò indicat, els quals han d’emetre’l en 
el termini d’un (1) mes, llevat que una disposició sectorial autoritzi un de més llarg. 

4.- Suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, llevat de les obres de manteniment de les 
edificacions existents, únicament en l’àmbit objecte de la modificació PAU 24.- Masia Cal 
Rion, d’acord amb els plànols i la documentació aportada per l’equip redactor del Pla, que 
consta a l’expedient. Aquesta suspensió tindrà una durada d’un any.

 5.- Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, si s’escau, als 
ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb l’àmbit de la modificació que es tramita.

6.- Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
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Prp 2020_522

2020_4621   

Identificació de l’expedient: Proposta de ratificació pel Ple apart. 5 de la proposta de Junta de 
Govern Local de data 21 de setembre de 2020 d’aixecament de suspensió cautelar de 
l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules econòmiques administratives particulars i 
plec tècnic que han de regir el Concurs per a la redacció del Projecte executiu per a la 
rehabilitació i posterior ampliació de la masia Cal Rion com a nova seu de l’Escola municipal 
de música i arts de Calafell, així com la posterior direcció de l’obra i continuació de la licitació.
 
Fets
1.La Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2020 ha aprovat l’expedient de 
contractació d’aixecament de suspensió cautelar de l’expedient de contractació i dels plecs de 
clàusules econòmiques administratives particulars i plec tècnic que han de regir el Concurs 
per a la redacció del Projecte executiu per a la rehabilitació i posterior ampliació de la masia 
Cal Rion com a nova seu de l’Escola municipal de música i arts de Calafell, així com la 
posterior direcció de l’obra i continuació de la licitació.

2. La interventora accidental ha emès informe de fiscalització favorable 615_2020 L’aplicació 
pressupostària per aplicar la despesa objecte del contracte és 2020-1541-6220005(2020-2-9-
1-1).EMAC per un import de licitació de 211.585,32 € IVA inclòs (174.863,90 € IVA exclòs + 
36.721,42 € en concepte d’IVA).

2020….100.000,00€ IVA inclòs.
2021….111.585,32€ IVA inclòs

3. La interventora accidental fiscalitza de  conformitat l’expedient de referència, no obstant  i 
fa constar la següent observació, sense que tingui efecte suspensius a la tramitació de 
l’expedient : 
“ Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar 
excedir el percentatge que aquesta determina pels anys següents a l’inicial.”

Fonaments de dret 

1.Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març , pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)

2.Reial decret 424/2017 de data 28 d’abril, el qual es regula el règim jurídic del control intern 
a les entitats del sector públic local (RDCI)

3.La llei 9/2017 LCSP i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per ratificar l’acord.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a04210cd872241338a390c01026e5e3b001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


La Comissió Informativa de Serveis Interns amb els vots a favor dels regidors/es dels grups 
municipals: PSC, PP, ECP-ECG I UAM i amb les abstencions dels regidors dels grups 
municipals: ERC, SUMEM+JUNTS, CUP, Cs i el regidor no adscrit senyor Javier Alvarez 
Laperal, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

1. Ratificar l’apartat 5 de la proposta de Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 
2020 d’aixecament de suspensió cautelar de l’expedient de contractació i dels plecs de 
clàusules econòmiques administratives particulars i plec tècnic que han de regir el Concurs 
per a la redacció del Projecte executiu per a la rehabilitació i posterior ampliació de la masia 
Cal Rion com a nova seu de l’Escola municipal de música i arts de Calafell, així com la 
posterior direcció de l’obra i continuació de la licitació en relació a :

“Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar 
excedir el percentatge que aquesta determina pels anys següents a l’inicial.”

2.Notificar el present acord al departament  de Territori, dept intervenció i Tresoreria. 

        Tinent Alcalde de l’àrea de Territori, mobilitat i transport
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prp 2020_523

7755_2020   

Identificació de l’expedient: Proposta de ratificació pel Ple apart.4 de l’acord de Junta de 
Govern Local de data 21 de setembre de 2020  d’aprovació de l’expedient de contractació i 
dels plecs de clàusules econòmiques administratives particulars i plec tècnic que han de regir 
la contractació referent a les obres d’urbanització fases II i III, c/ Jesús, per procediment obert, 
i inici de la licitació.

Fets

1.La Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2020 ha aprovat l’expedient de 
contractació per adjudicar les obres d’urbanització fases II i III, c/ Jesús, per procediment 
obert, i inici de la licitació.

2.La interventora accidental ha emès informe de fiscalització favorable 990_2020. L’aplicació 
pressupostària per aplicar la despesa objecte del contracte és 2020-200/1541/6190006 
(2020-2-8-1-1). CrJesus,2aFase per un import de licitació de  1.193.744,94.-€ IVA inclòs 
(986.566,06.-€ IVA exclòs +  207.178,88.-€ en concepte d’IVA).

2020….300.000,00€ IVA inclòs.
2021….893.744,94€ IVA inclòs

3. La interventora accidental fiscalitza de  conformitat l’expedient de referència, no obstant  i 
fa constar la següent observació, sense que tingui efecte suspensius a la tramitació de 
l’expedient : 
“ Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar 
excedir el percentatge que aquesta determina pels anys següents a l’inicial.”

 Fonaments de dret 

1.Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març , pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)

2.Reial decret 424/2017 de data 28 d’abril, el qual es regula el règim jurídic del control intern 
a les entitats del sector públic local (RDCI)

3.La llei 9/2017 LCSP i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per ratificar l’acord.

La Comissió Informativa de Serveis Interns amb els vots a favor dels regidors/es dels grups 
municipals: PSC, PP, ECP-ECG I UAM i amb les abstencions dels regidors dels grups 
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municipals: ERC, SUMEM+JUNTS, CUP, Cs i el regidor no adscrit senyor Javier Alvarez 
Laperal, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

1. Ratificar l’apartat 4 de la proposta de Junta de Govern de data 21 de setembre de 2020 
d’aprovació  de l’expedient de contractació per adjudicar les obres d’urbanització fases II i III, 
c/ Jesús, per procediment obert  i inici de la licitació en relació a :

“Acordar  “Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial 
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i 
aprovar excedir el percentatge que aquesta determina pels anys següents a l’inicial.”

2.Notificar el present acord al departament  de Territori, dept intervenció i Tresoreria. 

Tinent Alcalde de l’àrea de Territori, mobilitat i transport.
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prp  2020_524

2020_8478

Identificació de l’expedient: Proposta de ratificació pel ple apart. 4 de la proposta de Junta de 
Govern Local de data 28 de setembre de 2020 per la contractació de les obres per a la 
construcció d’un Centre d’acollida d’animals, per procediment obert.
 
Fets
1.La Junta de Govern Local de data 28 de setembre de 2020 ha aprovat l’expedient de 
contractació per adjudicar les obres per la construcció d’un centre d’acollida d’animals per 
procediment obert.

2. La interventora accidental ha emès informe de fiscalització 1009-2020.  L’aplicació 
pressupostària objecte del contracte és 300/3132/6090005.(2020-2-17-1-1), per un import 
de licitació de  627.022,40.-€ IVA inclòs (518.200,33.-€ IVA exclòs + 108.822,07.-€ en 
concepte de 21 % d’IVA) .
 
2020….300.000,00€ IVA inclòs.
2021….327.022,40€ IVA inclòs

3. La interventora accidental fiscalitza de  conformitat l’expedient de referència, no obstant  i 
fa constar la següent observació, sense que tingui efecte suspensius a la tramitació de 
l’expedient : 
“ Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar 
excedir el percentatge que aquesta determina pels anys següents a l’inicial.”
Fonaments de dret 

1.Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març , pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)

2.Reial decret 424/2017 de data 28 d’abril, el qual es regula el règim jurídic del control intern 
a les entitats del sector públic local (RDCI)

3.La llei 9/2017 LCSP i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per ratificar l’acord.

La Comissió Informativa de Serveis Interns amb els vots a favor dels regidors/es dels grups 
municipals: PSC, PP, ECP-ECG I UAM i amb les abstencions dels regidors dels grups 
municipals: ERC, SUMEM+JUNTS, CUP, Cs i el regidor no adscrit senyor Javier Alvarez 
Laperal, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4276237ca37048879523f2d042729fbc001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


1. Ratificar l’apartat 4 de la proposta de Junta de Govern Local  de data 28 de setembre de 
2020 d’aprovació de l’expedient de  contractació les obres per a la construcció d’un Centre 
d’acollida d’animals, per procediment obert.

“Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar 
excedir el percentatge que aquesta determina pels anys següents a l’inicial.”

2.Notificar el present acord al departament  de Territori, dept intervenció i Tresoreria. 

        Tinent Alcalde de l’àrea de Territori, mobilitat i transport
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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL d’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CALAFELL, EL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM+JUNTS I 
EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
CALAFELL PER A DEBATRE EN EL PROPER PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL EN RELACIÓ A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM

El Tribunal Suprem ha ratificat per unanimitat la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) i ha inhabilitat el Molt Honorable President de la 
Generalitat, Quim Torra, per un període d'un any i mig. 

El TSJC va condemnar el president Torra per un delicte de desobediència en mantenir 
la pancarta per la llibertat dels presos polítics i el llaç groc malgrat l'ordre de la Junta 
Electoral Central (JEC). Una acusació que vam considerar injusta i fora mida.

Davant la sentència del Tribunal Suprem que condemna a la inhabilitació el Molt 
Honorable President Quim Torra l’Ajuntament de Calafell aprova la següent moció:

Primer.-  Rebutjar la inhabilitació del President de la Generalitat per la col·locació d’una 
pancarta en un exercici de llibertat d’expressió que en cap moment es pot considerar un 
delicte.

Segon.-   Denunciar la injustícia que suposa que un president de la Generalitat escollit 
democràticament pel Parlament de Catalunya sigui inhabilitat i, per tant, apartat de 
l’exercici de les seves funcions per uns fets com els descrits.

Tercer.-  Declarar que l’Ajuntament de Calafell estarà al costat de les institucions 
d’autogovern del país com són el Parlament, el Govern i el seu President. 

Quart.-  Instar als agents polítics d’aquest país a una resposta unitària davant d’aquesta 
situació insòlita, extraordinària i d’una anomalia democràtica sense precedents.

Cinquè.-  Adherir-se a les mobilitzacions que es faran arreu del país en resposta a 
aquesta situació injusta.

Sisè. -  Informar d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a les associacions municipalistes de Catalunya i al Govern d’Espanya.

Carles Martín Sandra Suàrez Kilian Fuertes

Portaveu Portaveu Portaveu

ERC S+JUNTS CUP

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c3e78cbd034d4ee5ab8a36c138d2bd53001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2020/25120 - Data Registre: 29/09/2020 19:19:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


 
 
 
 
MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS A L’AJUNTAMENT DE CALAFELL 
DONANT SUPORT A LES TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS DE  
L’EMPRESA GLASS SAINT-GOBAIN DE L'ARBOÇ, PER TAL D’EVITAR EL SEU 
TANCAMENT DEFINITIU. 
 
 
L'Empresa Glass Saint-Gobain l’Arboç ha comunicat el tancament d'una instal·lació que 
afectarà directament i indirecta més de 200 famílies de la comarca del Baix Penedès, un 
problema que sumat a la gran problemàtica laboral i social que arrossega la nostra 
comarca en vers a l'atur, a falta de treball i precarietat social, aquest tancament ens 
posarà encara més a la corda fluixa, de la que ja som la comarca amb més atur de 
Catalunya. 
 
L'empresa Glass Saint-Gobain l’Arboç, amb gairebé cinquanta anys a la nostra comarca  
és un referent ja consolidat. Ha estat i és un dels motors econòmics de referència, amb un 
impacte econòmic, per sous de treballadores i treballadors i empreses auxiliars, superior a 
20 milions d’euros anuals, que fa que tot plegat ajudi la indústria, el comerç, la restauració 
i altres sectors econòmics de la comarca,  i afavoreixi la convivència i la cohesió 
ciutadana. 
 
Amb aquesta moció, tots els grups municipals de l’ajuntament de Calafell,  
 
ACORDEN: 
 
1.- Donar ple suport a l'empresa i als treballadors i treballadores, per trobar conjuntament 
una solució en benefici de tots, sent coneixedors de l'actual moment del mercat de la 
construcció i de l'automòbil, com també de la problemàtica ja esmentada en el cas del 
tancament definitiu d'aquestes instal·lacions. 
 
2.- Demanar la creació d’una comissió de treball per a ser interlocutors entre l'empresa, 
treballadors i treballadores i altres organismes superiors. 
 
3.- Demanar a l'empresa la seva reconsideració i que rectifiqui en aquesta precipitada 
decisió del tancament de la instal·lació de GLASS, i poder seguir treballant aquest any i 
mig de vida que té aquesta instal·lació segons els experts i poder així seguir treballant 
conjuntament per trobar solucions futures, per al bé de Saint-Gobain l’Arboç, dels 
treballadors i treballadores, i del conjunt de la nostra comarca.». 
 
Calafell, 19 de setembre de 2020 


