
DECRET DE L'ALCALDIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Sessió de caràcter extraordinari amb urgència

1a. CONVOCATÒRIA:    26 de juliol de 2022 A les 17:00 hores
2a. CONVOCATÒRIA:    27 de juliol de 2022 A les 18:00 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 SITUACIÓ DE FORÇA MAJOR PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ A 
DISTÀNCIA

2. RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

3. PROPOSTA EXPEDIENT 7688/2022 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE 
SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB RLT

4. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ PER A LA CONCERTACIÓ D'OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG 
TERMINI PER UN ENS DEPENDENT SECTORIZAT I APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UN AVAL

5. EXPEDIENT 2022/7390. RESOLUCIÓ DE PETICIÓ EFECTUADA PER L’EMPRESA TANDEM 
WELLNESS, S.L. EN RELACIÓ A LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA ZONA 
ESPORTIVA MUNICIPAL, VILARENC AQUA

L’alcalde El secretari
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PRP2022/479

PROPOSTA EXPEDIENT 7688/2022 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE 
SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB RLT

Fets 

1. Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no poden 
demorar-se fins l’exercici del 2023, 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 
suplement de crèdit  i crèdit extraordinari finançat amb RLT a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.

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

Proposta d’acord

La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels representants dels grups 
municipals del PSC, la regidora no adscrita Maria Teresa González Santiago, UAM i ECP-ECG, i les 
abstencions d’ERC, SUMEM+ i la CUP proposa al Ple:

1. Aprovar l’esmentat expedient 7688/2022 de modificació del pressupost mitjançant suplement 
de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT, per un import de 1.082.145,00 € 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 7688/2022 
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.

El tinent d’alcalde de Serveis Interns
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ANNEX I:

PRESSUPOST 2022

EXPEDIENT 7688/2022 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.

CRÈDI EXTRAORDINARI

300 3202 2270600 Estudis i treballs tècnics 0,00 € 9.680,00 € 9.680,00 €

400 4310 4800042 Subvenció comerciants Segur 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

500 1640 2279913 Contracte empresa serveis 0,00 € 14.000,00 € 14.000,00 €

500 4310 4490000 Aportació corrent Cemssa 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT

200 1500 2270600 Estudis i treballs tècnics 51.495,00 € 15.000,00 € 66.495,00 €

200 4411 2279919 Contracte servei transport urbà 619.092,93 € 19.665,00 € 638.757,93 €

400 3412 2219901 Material esportiu no inventariable 2.000,00 € 2.500,00 € 4.500,00 €

400 3412 2260902 Trofeus 6.648,56 € 2.500,00 € 9.148,56 €

400 3412 2260904 Actes esportius 27.904,15 € 14.500,00 € 42.404,15 €

400 3412 2269907
Programa Posa-hi Oli i programa 
gent gran

7.662,00 € 500,00 € 8.162,00 €

400 3420 2120000
Manteniment edificis i altres 
construccions

62.263,11 € 8.000,00 € 70.263,11 €

400 3420 2210200 Gas 42.196,65 € 2.000,00 € 44.196,65 €

500 1320 1510000 Gratificacions 157.761,57 € 80.000,00 € 237.761,57 €

500 1621 2279949
Encàrrec de gestió servei de recollida 
de residus municipals

1.949.964,00 € 590.982,00 € 2.540.946,00 €

500 1630 2279952
Encàrrec de gestió servei neteja 
viària

2.134.028,47 148.608,00 € 2.282.636,47 €

500 1730 6350001 Equipaments platja 64.339,80 € 50.000,00 € 114.339,80 €

600 9201 2260100
Atencions protocol·làries i 
representatives

41.890,66 € 40.210,00 € 82.100,66 €

TOTAL 5.167.246,90 € 1.082.145,00 € 6.249.391,90 €
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Ingressos

DESCRIPCIÓ IMPORTAPLICACIÓ PRESS.

Org Econom.

200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.082.145,00 €
TOTAL 1.082.145,00 €

Francisco Javier Estepa Ocaña
Tienent d’Alcalde de Serveis Interns
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PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ PER A LA CONCERTACIÓ D'OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG 
TERMINI PER UN ENS DEPENDENT SECTORIZAT I APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UN AVAL

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 7401/2022

Fets

1. En data de 5 de juliol de 2022 es va reunir el Consell d’Administració de CEMSSA i van 
aprovar per unanimitat adjudicar l’operació d’endeutament a llarg a 10 anys per 
finançament d’inversions a l’entitat Caixabank, SA. amb garantia personal mitjançant 
aval de l’Ajuntament.

2. El mateix 5 de juliol de 2022 CEMSSA ha fet arribar a la Tresoreria municipal les ofertes 
rebudes de diferents entitats bancàries per la concertació per l’esmentada operació de 
crèdit per un termini de 10 anys, amb 2 anys de carència inclosos, i  per tal de sol·licitar 
autorització per la seva formalització.

3. Amb data 14 de juliol de 2022, es va incoar procediment per a l'autorització de la 
concertació d'una operació de crèdit a llarg termini per CEMSSA.

4. Amb data 14 de juliol de 2022, es va emetre per part de secretaria informe sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir.

5. Amb data 20 de juliol de 2022, es va emetre per part d'intervenció i tresoreria informe 
núm. 612/2022 i 158/2022 respectivament, sobre l'aplicació del principi de prudència 
financera.

6. Amb data 20 de juliol de 2022, es va emetre informe núm. 620/2022 per part 
d'intervenció sobre el compliment dels requisits necessaris per a la concertació d'una 
operació de crèdit i la capacitat de l'entitat per fer front, en el temps, a les obligacions 
derivades d'aquesta.

7. Amb data 22 de juliol de 2022, la tresorera municipal emet informe-proposta núm. 
161/2022.

Fonaments de dret

1. Els articles 2.1.f) i 48 a 55 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

2. Els articles 22.2.m) i 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local.
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3. La Disposició Final 31ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l'Estat per a l'any 2013. 

4. L'article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

5. La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretària General del Tresor i Política 
Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals.

6. La Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Secretària General de Coordinació 
Autonòmica i Local, per la qual es defineix el principi de prudència financera de les 
entitats locals en les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o la 
concessió d’avals, reavals o una altra classe de garanties públiques o mesures de suport 
extrapressupostari.

7. Els articles 4.1.b).3r i 6è i el 5.1.d) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional.

La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels representants municipals 
del PSC, la regidora no adscrita Maria Teresa González Santiago, UAM i ECP-ECG, i les 
abstencions d’ERC, SUMEM+ i la CUP proposa al Ple:

1. Autoritzar la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini per CEMSSA per al 
finançament de inversions, d'acord amb les següents característiques:

Tipus de 
Referència

Liquidació 
Interessos

A =Diferencial 
Màxim

B = Increment 
diferencial per 
oper./entitat

Cost Total Màxim = 
EUR _M + «A» + 
«B»

EUR 3M Trimestral 0,12 0,75 EUR 3M + 0,87

Altres condicions

Interessos de demora Interès de l'operació + 2% anual màxim

Altres comissions Hauran d'estar incloses dins del Cost Total Màxim de l'operació

L’operació de crèdit a llarg termini de Caixabank SA aprovada pel Consell d’Administració 
de CEMSSA compleix amb les característiques esmentades, ja que té les següents 
condicions:

Import: 3.000.000,00 euros
Termini: 10 anys (inclosos 2 anys de carència)
Interès: Euribor 3 mesos + 0,45%
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Modalitat: Amortització constant
Quotes: Trimestrals
Interès de demora: Segons prudència financera
Comissió d’obertura: 0%
Comissió d’estudi: 0%
Comissió d’amortització anticipada: 0%
Comissió de cancel·lació: 0%
Garantia: Personal amb aval de l’Ajuntament

2. Aprovar la concessió d’aval per part de l’Ajuntament per import de 3.000.000 euros a 
CEMSSA per garantir l’operació de crèdit a llarg termini de 3.000.000 euros que ha de 
concertar per la realització d’inversions.

3. Notificar el present acord a CEMSSA.

El tinent d’alcalde de Serveis Interns
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PRP 2022/483

Identificació del document

EXPEDIENT 2022/7390. RESOLUCIÓ DE PETICIÓ EFECTUADA PER L’EMPRESA TANDEM 
WELLNESS, S.L. EN RELACIÓ A LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA 
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL, VILARENC AQUA

Fets

1. El 14 de juny de 2007, l’Ajuntament de Calafell va signar amb l’empresa Tandem 
Wellness, SL el contracte regulador de la concessió de gestió del servei públic per la 
construcció i explotació de la zona esportiva municipal de Calafell, Vilarenc Aqua. 

2. Aquest contracte preveu uns serveis de prestació obligatòria i d’altres de complementaris, 
que es poden prestar prèvia autorització de la Corporació municipal.

3. El 4 de juliol de 2022, amb registre d’entrada núm. ENTRA-2022-22454, l’empresa 
Tandem Wellness, SL presenta instància sol·licitant autorització per instal·lar a la coberta 
del Vilarenc Aqua, plaques fotovoltaiques destinades a l’autoconsum d’electricitat. 

4. El 19 de juliol de 2022, l’enginyer tècnic municipal, a la vista de la documentació tècnica 
presentada, informa favorablement el projecte d’instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques a ubicar a la coberta de l’edifici Vilarenc Aqua.

5. El 22 de juliol de 2022, la jurista responsable tècnic de contractació, compres i 
proveïments ha informat l’expedient.

Fonaments de dret

1. Segons la Disposició transitòria primera, apartat 2, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i 
extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa 
anterior.

Atès que el contracte es va iniciar l’any 2007, hem d’aplicar la norma vigent en aquell 
moment que era el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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2. Segons la clàusula 62 del Plec de clàusules administratives reguladores del contracte de 
concessió de gestió del servei públic per la construcció i explotació de la nova zona 
esportiva municipal de Calafell, el concessionari té, a més dels drets establerts en aquest 
Plec i dels reconeguts legal o reglamentàriament, els drets següents:

“(...)

5. Proposar a l’Ajuntament quantes modificacions, millores i innovacions tècniques o 
d’altre tipus estimi oportunes per optimitzar la prestació del servei, i que no estiguin 
previstes en l’oferta o en aquest plec.

16. Fer-se càrrec de totes les despeses referents a la conservació, reparació i millora de 
l’edifici, les instal·lacions i els equipaments existents o que es construeixin en les 
instal·lacions. L’empresa concessionària haurà de sol·licitar la corresponent autorització 
municipal per a la realització d’obres i/o reparacions, prèvia presentació del projecte 
corresponent.”

3. L’Òrgan de Contractació del present contracte és el Ple de la Corporació, d’acord amb el 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, i la Llei 7/1985, reguladora de les bases del 
règim local.

Acord

La Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat:amb el vot favorable dels representants 
municipals del PSC, la regidora no adscrita Maria Teresa González Santiago, UAM i ECP-ECG, 
i les abstencions d’ERC, SUMEM+ i la CUP, proposa al Ple:

1. Autoritzar la petició efectuada el 4 de juliol de 2022, amb registre d’entrada núm. ENTRA-
2022-22454, per l’empresa Tandem Wellness, per instal·lar a la coberta del Vilarenc Aqua, 
plaques fotovoltaiques destinades a l’autoconsum d’electricitat. 

2. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona, en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 

Alternativament i deforma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la 
seva notificació.

La tinenta d’alcalde de Promoció de la Ciutat
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