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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2016/3PLE2016/3PLE2016/3PLE2016/3    
    
A Calafell, en data 7 de març de 2016, es reuneixen els membres del Ple de l'Ajuntament, sota 
la presidència del senyor RAMON FERRÉ SOLÉ, i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana 
Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. ALBERT PIJUAN HEREU 
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
Sr/a. JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ  
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. IVAN MONTEJO SARIAS 
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ  
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA  
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JACOB BALAGUER MESTRE 
Sr/a. JOAN SOLER GUASCH 
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. ÀGUEDA SUBIRANA ÀLVAREZ 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
    
ALTRES ASSISTENTS:  ALTRES ASSISTENTS:  ALTRES ASSISTENTS:  ALTRES ASSISTENTS:  Mireia Ayats Escarré 
 
 
I a les 17:00, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
Aprovació incorporació punts d'urgència 
  
Ramon Ferré Solé 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=771.0 
 
1. Aprovació d’actes de 5 d’octubre, 2, 23 i 30 de novembre de 2015 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=819.0 
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2. 2. 2. 2. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ L'ESCUT DE CALAFELL APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ L'ESCUT DE CALAFELL APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ L'ESCUT DE CALAFELL APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ L'ESCUT DE CALAFELL     
    
FetsFetsFetsFets    
        
1. El 30 de juliol de 1982, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar l’acord 

d’aprovació de l’escut de Calafell.  
 
2. Les característiques de la corona que consta en l’escut municipal varien en funció de la 

població del municipi.  
 
3. Atès que Calafell té censades més de 20.000, és necessari revisar la corona actual de l’escut a 

efectes d’aprovar la que correspon per número de població. 
    
4. El 15 de setembre de 2015, el decret d’Alcaldia núm. 3254, requereix a la Secretaria General 

perquè informi sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per modificar l’escut de 
Calafell.  

 
5. El 16 de setembre de 2015, la secretària accidental va emetre l’informe núm. 223/2015 – AS. 

 
6. En compliment del que es disposava a l’informe de Secretaria, es va sol·licitar a un especialista en 

la matèria pressupost per elaborar la memòria-informe per modificar l’escut, el qual va 
comunicar que només feia falta prendre l’acord i comunicar-ho a la Direcció General 
d’Administració Local. 

 
7. A efectes de verificar aquesta informació, el 26 de novembre de 2015, la Secretaria general 

sol·licita a la Direcció General d’Administració Local que confirmi els tràmits a realitzar, per part 
de l’Ajuntament, per modifica la corona de l’escut heràldic municipal. 

 
8. El 9 de desembre de 2015, el Servei de Règim Local de la Direcció General d’Administració Local 

informa que: 
 

“En resposta a la vostra consulta relativa a l’actualització de la corona de l’escut heràldic 
municipal de Calafell, us comunico que, tal i com preveu l’article 30.4 del Decret 139/2007, 
de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de 
Catalunya, la substitució de l’actual corona per la que s’ajusta al nou tractament del municipi, 
es portarà a terme sense altre tràmit que la seva anotació en el Registre del sector públic local 
de Catalunya.  
 
Per poder realitzar aquest tràmit, cal que l’Ajuntament faci arribar a aquesta Direcció General 
el certificat relatiu a l’aprovació pel Ple municipal del nou tractament del municipi.” 

 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Segons l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

(LRBRL) i l’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text 
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refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), corresponen al Ple, entre 
d’altres, les atribucions per a l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut. 

 
2. De conformitat amb l’article 47.2.e) LRBRL, es requereix el vot favorable de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció o modificació de la 
seva bandera, emblema o escut. 

 
3. L’article 19.1 del Decret 139/2007, de 26 de juny, per al qual es regulen la denominació, els 

símbols i el registre d’ens locals de Catalunya defineix l’escut com un símbol format per una 
superfície entre línies, anomenada camper, on es representen diferents elements, anomenats 
càrregues heràldiques. 

 
4. Els municipis poden anteposar al seu nom el títol de vila si tenen més de cinc mil habitants i 

el de ciutat si en tenen més de vint mil. L'adopció o la modificació del tractament ha d'ésser 
acordada per l'ajuntament, el qual n'ha de donar compte al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (article 34 TRLMRLC). 

 
5. Quan un municipi amb escut timbrat de corona mural modifiqui el seu tractament per raó del 

nombre d'habitants, d'acord amb el que disposa l'article 34 TRLMRLC, la corona 
corresponent substituirà l'anterior sense cap altre tràmit que la seva anotació en el Registre 
d'ens locals de Catalunya (article 30.4 del Decret 139/2007, de 26 de juny, per al qual es 
regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya). 

 
AcordAcordAcordAcord    
    
La Comissió Informativa de Transparència i Participació, amb els vots a favor dels regidors dels 
grups municipals, PSC, PP, UAM, C’s. En contra ERC i amb l’abstenció dels grups CUP I CIU i el 
regidor no adscrit senyor Benedicto. Proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
1. Aprovar l’actualització de la corona de l’escut heràldic municipal de Calafell, per haver-se 

incrementat la població del municipi  
 

2. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local per tal de que procedeixi 
a la seva anotació en el Registre d’ens locals de Catalunya. 

 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=840.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=849.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=877.0 
 
Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=906.0 
 
Ramon Ferré Solé 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=912.0 
Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=922.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=923.0 
 
Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=941.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=963.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=964.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=966.0 
 
Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=970.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=971.0 
 
Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=972.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1013.0 
 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1016.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1018.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1020.0 
 
 Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1088.0 
 
Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1123.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1161. 
 
El Ple de la corporació per majoria simple, 10 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels 
membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 1 del membre de C’S, 2 vots en contra dels 
membres d’ERC, i 9 abstencions: 2 dels membres de la CUP, 6 dels membres de CIU i 1 del 
regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, acorda: 
 
No aprovar l’actualització de la corona de l’escut heràldic municipal de Calafell, per haver-se 
incrementat la població del municipi, ja que de conformitat amb l’article 47.2.e) LRBRL, es 
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requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació 
per a l’adopció o modificació de la seva bandera, emblema o escut. 
 
3. 3. 3. 3. MODIFICACIÓ DE LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN MODIFICACIÓ DE LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN MODIFICACIÓ DE LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN MODIFICACIÓ DE LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL     
 
FetsFetsFetsFets    
    
1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals.  
 
2. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015 
 
3. El 6 de juliol de 2015, el Ple de la Corporació va constituir la Junta de Govern Local, i va 
establir que les seves sessions ordinàries tindrien lloc els dijous no festius a les 09:30 hores. 
 
4. L’11 de febrer de 2016, durant la celebració de les comissions informatives ordinàries, els 
grups polítics municipals, per unanimitat, van acordar avançar la celebració d’aquestes 
comissions a primera hora del matí perquè així s’obtenia un millor aprofitament de la jornada.  
 
Per evitar solapaments, és necessari modificar el dia de celebració de les juntes de govern local. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
La creació de la junta de govern local es fonamenta en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, que regula la potestat d’autoorganització, en 
relació amb els articles 20.1.b) de la mateixa Llei i 48.1.b) 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. 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
La Comissió Informativa de Transparència i Participació de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
1. Modificar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, passant a tenir 
lloc els dilluns no festius, a les 09:30 hores, a la sala d’Alcaldia de l’Ajuntament, prèviament 
convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la 
qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o 
endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals. 
 
2. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la Corporació 
i a la seu electrònica. 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1184.0 

Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1218.0 
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la totalitat 
dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, acorda: 
 
1.Modificar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, passant a tenir 
lloc els dilluns no festius, a les 09:30 hores, a la sala d’Alcaldia de l’Ajuntament, prèviament 
convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la 
qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o 
endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals. 
 
2.Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la Corporació i 
a la seu electrònica. 
 
4.4.4.4.    MOMOMOMODIFICACIÓ DE LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DIFICACIÓ DE LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DIFICACIÓ DE LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DIFICACIÓ DE LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVESINFORMATIVESINFORMATIVESINFORMATIVES    
    
FetsFetsFetsFets    
    
1. 1. 1. 1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals.  
 
2. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015. 
 
3. El 6 de juliol de 2015, el Ple de la Corporació va constituir la Junta de Govern Local, i va 
establir que les seves sessions ordinàries tindrien lloc els dijous no festius a les 09:30 hores. 
 
4. L’11 de febrer de 2016, durant la celebració de les comissions informatives ordinàries, els 
grups polítics municipals, per unanimitat, van acordar avançar la celebració d’aquestes 
comissions a primera hora del matí perquè així s’obtenia un millor aprofitament de la jornada.  
 
5. El 28 de setembre de 2015, el Ple va aprovar la creació i la composició de la Comissió Especial 
de Suggeriments i Reclamacions. 
 
6. El 2 de novembre de 2015, el Ple va aprovar la creació i la composició de la Comissió Especial 
de Manteniment i Eficiència Energètica. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. 1. 1. 1. Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; 60 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya; i 124.2, 134 i següents del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre 
regulen les Comissions informatives. 
 
2. Els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
58 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 regulen la Comissió especial de comptes. 
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3. El funcionament de les Comissions informatives es troba regulat als articles 134 a 138 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
4. Segons l’article 101.2 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, per acord del Ple de la Corporació, la 
comissió d’estudi, d’informe o de consulta especialitzada en matèria de finances pot actuar com 
a comissió especial de comptes. 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
La Comissió Informativa de Transparència i Participació de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
1. Modificar la periodicitat de les sessions ordinàries de les Comissions Informatives permanents 
passant a tenir lloc els dies següents: 
 
 
Nom de la comissió informativaNom de la comissió informativaNom de la comissió informativaNom de la comissió informativa    Dia i hora de celebracióDia i hora de celebracióDia i hora de celebracióDia i hora de celebració    
Comissió Informativa de Transparència i Participació Dijous no festius, a les 09:30 
Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció 
Econòmica 

Dijous no festius, a les 10:00 

Comissió Informativa de Serveis Econòmics i 
Urbanístics 

Dijous no festius, a les 10:30 

Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat 
Ciutadana 

Dijous no festius, a les 11:00 

Comissió Informativa de Turisme i Via Pública Dijous no festius, a les 11:30 
Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions Dijous no festius, a les 12:00 
Comissió Especial de Manteniment i Eficiència 
Energètica 

Dijous no festius, a les 12:30 

 
 
2. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la Corporació 
i a la seu electrònica. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1232.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1233.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1276.0 
 
Joan Olivella Ricart 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1292.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1302.0 
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Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1320.0 
 
Joan Olivella Ricart 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1327.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1330.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la totalitat 
dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 
 
1.Modificar la periodicitat de les sessions ordinàries de les Comissions Informatives permanents 
passant a tenir lloc els dies següents: 
 
 
Nom de la comissió informativaNom de la comissió informativaNom de la comissió informativaNom de la comissió informativa    Dia i hora de celebracióDia i hora de celebracióDia i hora de celebracióDia i hora de celebració    
Comissió Informativa de Transparència i Participació Dijous no festius, a les 09:30 
Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció 
Econòmica 

Dijous no festius, a les 10:00 

Comissió Informativa de Serveis Econòmics i 
Urbanístics 

Dijous no festius, a les 10:30 

Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat 
Ciutadana 

Dijous no festius, a les 11:00 

Comissió Informativa de Turisme i Via Pública Dijous no festius, a les 11:30 
Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions Dijous no festius, a les 12:00 
Comissió Especial de Manteniment i Eficiència 
Energètica 

Dijous no festius, a les 12:30 

 
2.Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la corporació i 
a la seu electrònica. 
    
5. 5. 5. 5. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA COMISSIÓ APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA COMISSIÓ APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA COMISSIÓ APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I 
RECLAMACIONSRECLAMACIONSRECLAMACIONSRECLAMACIONS    
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals.  
 
2. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015. 
 
3. El 6 de juliol de 2015, el Ple de la Corporació va aprovar la creació i composició de les comissions 
informatives permanents. 
4. Per tal de millorar les relacions amb la ciutadania i les entitats, va creure convenient posar en 
funcionament la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions prevista al Reglament Orgànic 
Municipal. 
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5. El 28 de setembre de 2015, el Ple va aprovar la creació i la composició de la Comissió Especial de 
Suggeriments i Reclamacions. 
 
6. Des de la seva creació, tots els grups polítics municipals han treballat en la redacció d’un 
reglament que en regulés el funcionament. 
 
7. El 18 de febrer de 2016, la secretària accidental ha emès l’informe 52/2016-AS, en relació a 
aquesta proposta. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

 
6. Els articles 58 i 59 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) contemplen la possibilitat 
d’existència de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions. 
 
7. Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(en endavant, LRBRL), i 8.1.a) 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 (en endavant, TRLMC), atribueixen als 
ajuntaments la potestat reglamentària, és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les 
seves competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A conseqüència d’aquesta 
potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de caràcter general i de rang inferior a la llei, 
sense oposar-s’hi. 
 
8. L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals: 
 
            1) Aprovació inicial pel ple. Per a l’aprovació cal la majoria simple (art. 47 de l’LRBRL). 
 
2) Informació pública i audiència de les persones interessades pel termini mínim de trenta dies 
per presentar reclamacions i suggeriments. L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis 
de la corporació, al butlletí oficial de la província i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns o 
a les associacions que hagin exercit la iniciativa. 
 

3) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva pel ple 
per majoria simple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé 
definitiu. 
 

4) Publicació del text del reglament d’acord amb els articles 70 de la LRBRL i 178 del TRLMC. 
L’aprovació definitiva i el text íntegre de l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació, al butlletí oficial de la província i al butlletí informatiu local si n’hi ha. També s’ha de 
publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
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9. L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han 
de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze 
dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una vegada transcorreguts quinze 
dies des d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap requeriment. 
 
La Comissió  Informativa de Transparència i Participació, de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
1. Aprovar inicialment el Reglament de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions. 
 
2. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, al DOGC i a un diari, per un període de trenta dies des del següent al de la darrera 
publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
3. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 
d’aprovació definitiva de l’Ordenança. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text 
íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial 
de la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què 
es publica el text íntegre. 
 
4. En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de reclamacions, l’acord 
d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de trametre a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des de 
l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una vegada transcorreguts quinze dies des 
d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap requeriment. 
 
5. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
 
Intervenció 6.1.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1347.0 
Intervenció 6.2.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1359.0 
Intervenció 6.3.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1441.0 
Intervenció 6.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1540.0 
Intervenció 6.5.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1552.0 
Intervenció 6.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1596.0 
Intervenció 6.7.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1602.0 
Intervenció 6.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1644.0 
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la totalitat 
dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 
 
1. Aprovar inicialment el Reglament de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions. 
 
2. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, al DOGC i a un diari, per un període de trenta dies des del següent al de la darrera 
publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar, si s’escau, al·legacions.  
 
3. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 
d’aprovació definitiva de l’Ordenança. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text 
íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial 
de la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què 
es publica el text íntegre. 
 
4. En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de reclamacions, l’acord 
d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de trametre a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des de 
l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una vegada transcorreguts quinze dies des 
d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap requeriment. 
 
5. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
6. 6. 6. 6. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL NOU REGLAMENT ORGÀNICAPROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL NOU REGLAMENT ORGÀNICAPROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL NOU REGLAMENT ORGÀNICAPROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL NOU REGLAMENT ORGÀNIC    MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE 
CALAFELL, A SOTMETRE A UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANACALAFELL, A SOTMETRE A UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANACALAFELL, A SOTMETRE A UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANACALAFELL, A SOTMETRE A UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA    
    
FetsFetsFetsFets    
 
1. El 2 de maig de 2000, el Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Reglament Orgànic 
Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Calafell. 
 
2. El 17 de setembre de 2004, el Ple de la Corporació va modificar parcialment aquest ROM. 
 
3. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals.  
 
4. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015. 
 
5. Des de la constitució de la nova Corporació, tots els grups polítics municipals han estat 
treballant per tal de consensuar un nou redactat del Reglament Orgànic Municipal de Calafell, 
per tal d’adequar-se a la realitat. 
 
6. És voluntat de tots els grups polítics municipals,  dur a terme un procés de participació 
ciutadana amb caràcter previ a endegar els tràmits per aprovar el nou ROM.  
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7. El 18 de febrer de 2016, la secretària accidental ha emès l’informe 53/2016-AS, en relació a 
aquesta proposta. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

 
1. Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en 
endavant, LRBRL), i 8.1.a) 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 (en endavant, TRLMC), atribueixen als 
ajuntaments la potestat reglamentària, és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les 
seves competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A conseqüència d’aquesta 
potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de caràcter general i de rang inferior a la llei, 
sense oposar-s’hi. 
 
2. En virtut de l’article 22.2.d) LRBRL i l’article 52.2.d) TRLMRLC, el Ple és l’òrgan competent per 
a l’aprovació o modificació del reglament orgànic municipal. És necessària la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació per adoptar aquest acord (article 47.2.f LRBRL i 
article 114.3.a TRLMRLC). 
 
3. L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals: 
 
4.Aprovació inicial pel ple. Per a l’aprovació cal la majoria absoluta, al tractar-se del ROM. 
 
5. .Informació pública i audiència de les persones interessades pel termini mínim de trenta dies 
per presentar reclamacions i suggeriments. L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis 
de la corporació, al butlletí oficial de la província i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns o 
a les associacions que hagin exercit la iniciativa. 
 
6 .Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva pel ple 
per majoria absoluta. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé 
definitiu. 
 
7.Publicació del text del reglament d’acord amb els articles 70 de la LRBRL i 178 del TRLMC. 
L’aprovació definitiva i el text íntegre de l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació, al butlletí oficial de la província i al butlletí informatiu local si n’hi ha. També s’ha de 
publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
 
8. L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de 
trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies 
des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una vegada transcorreguts quinze dies 
des d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap requeriment. 
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Acord 
 
La Comissió Informativa de Transparència i Participació de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple, l’adopció del següent acord:  
 
1. Aprovar l’esborrany de nou Reglament Orgànic Municipal de Calafell, que es sotmetrà a un 
procés de participació ciutadana amb caràcter previ a la tramitació del procediment legalment 
establert per a la seva aprovació definitiva. 
 
2. Dur a terme les accions de participació ciutadanes següents: 

 
1. 08/03/2016: Publicació en el web municipal de l’esborrany de nou Reglament Orgànic 

Municipal de Calafell i d’una enquesta sobre el ROM, la qual estarà disponible durant el 
termini d’un mes. 

 
2. 15/03/2016 (19:30): Jornada de presentació del ROM a la nova Sala de Plens, on cada 

grup polític gaudirà de 10 minuts per exposar les seves consideracions. També hi 
assistirà la secretària per resoldre qualsevol dubte tècnic que es plantegi. 

 
3. Data a determinar: Sessió de participació ciutadana amb les Associacions de Veïns i 

Entitats Ciutadanes a les Dependències Municipals de Segur de Calafell, on assistirà un 
representant de cada grup polític i un representant de cada Associació de Veïns i 
Entitat Ciutadana. Així mateix, assistiran aquells ciutadans que, a títol particular, 
s’hagin inscrit en aquesta sessió. També hi assistirà la secretària per resoldre qualsevol 
dubte tècnic que es plantegi. 

 
4. Addicionalment es podran convocar altres sessions, si es considera oportú i necessari. 

 
3. Un cop hagi finalitzat el procés de participació ciutadana, seguir els tràmits previstos a la 

normativa de règim local, per tal d’aprovar-lo de forma definitiva. 
 

4. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1659.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1671.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1751.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1789.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1877.0 
 
Jesús Benedicto Calahorra 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1881.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1883.0 
 
Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=1891.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2067.0 
 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2080.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2149.0 
 
Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2151.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2382.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2393.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2451.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres,15 vots a favor: 5 dels 
membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 1 del membre de C’S, 2 
dels membres de la CUP, i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 6 abstencions 
dels membres de CIU, acorda: 
 
1. Aprovar l’esborrany de nou Reglament Orgànic Municipal de Calafell, que es sotmetrà a un 
procés de participació ciutadana amb caràcter previ a la tramitació del procediment legalment 
establert per a la seva aprovació definitiva. 
 
2. Dur a terme les accions de participació ciutadanes següents: 
 
3. 08/03/2016: Publicació en el web municipal de l’esborrany de nou Reglament Orgànic 
Municipal de Calafell i d’una enquesta sobre el ROM, la qual estarà disponible durant el termini 
d’un mes. 
 
4. 15/03/2016 (19:30): Jornada de presentació del ROM a la nova Sala de Plens, on cada grup 
polític gaudirà de 10 minuts per exposar les seves consideracions. També hi assistirà la secretària 
per resoldre qualsevol dubte tècnic que es plantegi. 
 
5. Data a determinar: Sessió de participació ciutadana amb les Associacions de Veïns i Entitats 
Ciutadanes a les Dependències Municipals de Segur de Calafell, on assistirà un representant de 
cada grup polític i un representant de cada Associació de Veïns i Entitat Ciutadana. Així mateix, 
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assistiran aquells ciutadans que, a títol particular, s’hagin inscrit en aquesta sessió. També hi 
assistirà la secretària per resoldre qualsevol dubte tècnic que es plantegi. 
 
6. Addicionalment es podran convocar altres sessions, si es considera oportú i necessari. 
 
7. Un cop hagi finalitzat el procés de participació ciutadana, seguir els tràmits previstos a la 
normativa de règim local, per tal d’aprovar-lo de forma definitiva. 
 
8. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
    
7. 7. 7. 7. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA, COMPOSICIAPROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA, COMPOSICIAPROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA, COMPOSICIAPROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA, COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA I Ó DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA I Ó DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA I Ó DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA I 
MODIFICACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A L'ATORGAMENT MODIFICACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A L'ATORGAMENT MODIFICACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A L'ATORGAMENT MODIFICACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A L'ATORGAMENT 
DELS AJUTS ECONÒMICS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016DELS AJUTS ECONÒMICS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016DELS AJUTS ECONÒMICS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016DELS AJUTS ECONÒMICS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016    
 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT    
    
Expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria, composició de la comissió qualificadora  i 
modificació del termini de presentació de sol·licituds per a l’atorgament dels ajuts econòmics 
corresponents a l’exercici 2016. 
    
FetsFetsFetsFets    
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Calafell, en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2014, va 
aprovar inicialment les bases específiques per a l’atorgament de diferents línies d’ajuts 
econòmics. En data 12 de febrer de 2015 es va publicar l’aprovació definitiva en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona. 
 
2. Atès que els requisits que han de reunir les persones per poder sol·licitar aquests ajuts i la 
forma d’acreditar-los queden recollits a les esmentades bases.  
 
3. Atès que el procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública en la que es podrà 
modificar el termini de presentació de les sol·licituds. 
 
4. Vist l’informe del departament de Cadastre. 
 
Fonaments del dretFonaments del dretFonaments del dretFonaments del dret    
 
1. Vista la Llei 30/92, de 26 de novembre sobre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
de Procediment Administratiu Comú i el RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós 
de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
        
2. En tot allò no previst en aquestes bases reguladores s’estarà al que disposen la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de subvencions, el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova 
el Reglament de la Llei general de subvencions i altra normativa concordant. 
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3. Segons les bases d’execució del pressupost d’enguany l’òrgan competent per aprovar la 
convocatòria de les subvencions és el Ple de l’Ajuntament. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
1.- Aprovar la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts econòmics corresponents a l’exercici 
2016, que tot seguit es detallen: 
 
- Subvenció en l’import de l’Impost sobre Béns Immobles, corresponent al domicili habitual, a 
persones en situació de dificultat econòmica. 
- Subvenció en l’import de l’Impost sobre Béns Immobles, corresponent al domicili habitual, a 
persones pensionistes i jubilades. 
- Subvencions per a la taxa pel Servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament 
de residus domèstics per pensionistes i jubilats. 
- Subvencions per a la taxa pel Servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament 
de residus domèstics per persones en situació de dificultat econòmica. 
- Subvencions per a la taxa de la prestació del Servei de proveïment d’aigües i clavegueram per 
persones en situació de dificultat econòmica. 
- Subvencions per a la taxa de la prestació del Servei de proveïment d’aigües i clavegueram per 
persones pensionistes i jubilades. 
 
2.- La quantitat màxima destinada a aquests ajuts serà: 
 
- de 18.141€ per a l’any 2016, amb càrrec a la partida pressupostària B02 9310 4800003 01, 
Subvenció IBI. 
 
- de 15.000 € per a l’any 2016, amb càrrec a la partida pressupostària B02 9310 4800004 01, 
Ajuts tributaris. 
    
3.---- Aprovar la composició de la comissió qualificadora per a l’atorgament dels esmentats ajuts, 
segons detall: 
 
La Comissió qualificadora estarà formada per: 
- Presidenta: La Secretària 
- Vicepresident: Director de Serveis Econòmics 
- Vocal: Coordinadora de la regidoria de Benestar Social 
- Vocal: L’administrativa del Departament de Cadastre 
- Vocal: L’administrativa del Departament de Rendes 
- Secretària: Mar Abellán Rodero, auxiliar administrativa del Departament de Cadastre 
 
L’Òrgan instructor d’aquests ajuts serà el Departament de Cadastre i el Departament de Rendes. 
 
4.- Modificar el termini de presentació de les sol·licituds, per l’exercici 2016, que serà des de l’1 
d’abril fins al 30 de juliol de 2016. 
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5.---- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la 
corporació. 
 
6.---- Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al departament d’Intervenció, al 
departament de Tresoreria, al departament de Rendes, al departament de Benestar Social i als 
membres de la Comissió qualificadora. 
 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2478.0 
Intervenció 8.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2491.0 
Intervenció 8.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2602.0 
Intervenció 8.3.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2605.0 
Intervenció 8.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2635.0 
Intervenció 8.5.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2648.0 
Intervenció 8.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2741.0 
Intervenció 8.7.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2750.0 
Intervenció 8.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2818.0 
Intervenció 8.9.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=2822.0 
Intervenció 8.10.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3004.0 
Intervenció 8.11.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3018.0 
Intervenció 8.12.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3105.0 
Intervenció 8.13.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3115.0 
Intervenció 8.14.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3212.0 
Intervenció 8.15.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3219.0 
Intervenció 8.16.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3278.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada I per unanimitat de tots els 
membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, acorda: 
 
1.- Aprovar la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts econòmics corresponents a l’exercici 
2016, que tot seguit es detallen: 
 
- Subvenció en l’import de l’Impost sobre Béns Immobles, corresponent al domicili habitual, a 
persones en situació de dificultat econòmica. 
- Subvenció en l’import de l’Impost sobre Béns Immobles, corresponent al domicili habitual, a 
persones pensionistes i jubilades. 
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- Subvencions per a la taxa pel Servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament 
de residus domèstics per pensionistes i jubilats. 
- Subvencions per a la taxa pel Servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament 
de residus domèstics per persones en situació de dificultat econòmica. 
- Subvencions per a la taxa de la prestació del Servei de proveïment d’aigües i clavegueram per 
persones en situació de dificultat econòmica. 
- Subvencions per a la taxa de la prestació del Servei de proveïment d’aigües i clavegueram per 
persones pensionistes i jubilades. 
 
2.- La quantitat màxima destinada a aquests ajuts serà: 
 
- de 18.141€ per a l’any 2016, amb càrrec a la partida pressupostària B02 9310 4800003 01, 
Subvenció IBI. 
 
- de 15.000 € per a l’any 2016, amb càrrec a la partida pressupostària B02 9310 4800004 01, 
Ajuts tributaris. 
    
3.---- Aprovar la composició de la comissió qualificadora per a l’atorgament dels esmentats ajuts, 
segons detall: 
 
La Comissió qualificadora estarà formada per: 
 
- Presidenta: La Secretària 
- Vicepresident: Director de Serveis Econòmics 
- Vocal: Coordinadora de la regidoria de Benestar Social 
- Vocal: L’administrativa del Departament de Cadastre 
- Vocal: L’administrativa del Departament de Rendes 
- Secretària: Mar Abellán Rodero, auxiliar administrativa del Departament de Cadastre 
 
L’Òrgan instructor d’aquests ajuts serà el Departament de Cadastre i el Departament de Rendes. 
 
4.- Modificar el termini de presentació de les sol·licituds, per l’exercici 2016, que serà des de l’1 
d’abril fins al 30 de juliol de 2016. 
 
5.---- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la 
corporació. 
 
6.---- Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al departament d’Intervenció, al 
departament de Tresoreria, al departament de Rendes, al departament de Benestar Social i als 
membres de la Comissió qualificadora. 
 
DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 ––––    4ART 4ART 4ART 4ART 
TRIMESTRE 2015TRIMESTRE 2015TRIMESTRE 2015TRIMESTRE 2015    
 
La secretaria presenta l’informe corresponent al seguiment anual del pla d’ajust 2012 de data  
28 de gener de 2016, que es transcriu a continuació: 
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““““INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    DEDEDEDE    LALALALA    INTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓN    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    28/201628/201628/201628/2016    DEDEDEDE    SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO    TRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRAL    DELDELDELDEL    

PLANPLANPLANPLAN    DEDEDEDE    AJUSTEAJUSTEAJUSTEAJUSTE    

5.5.5.5. NORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLE    

10. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

11. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004). 

12. RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto 
de la Ley 39/1988. 

13. Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. 

14. Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el que se determinan obligaciones de 
información y   procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

15. Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación 
de los pagos a proveedores. 

16. Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo,  por la que se aprueban el modelo de certificado 
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real 
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

17. Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

6.6.6.6. ANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHOOOO    

Resultando que mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de 
Calafell aprobó el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento,  de conformidad con lo 
regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012. 

Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la secretaria general 
de coordinación autonómica y local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable 
al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Calafell. 

Considerando que el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula que; 

“Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de 
endeudamiento previstas en este Real Decretoendeudamiento previstas en este Real Decretoendeudamiento previstas en este Real Decretoendeudamiento previstas en este Real Decreto----ley, deberán preley, deberán preley, deberán preley, deberán presentar anualmente al sentar anualmente al sentar anualmente al sentar anualmente al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la 
ejecución de los planes de ajuste contemplados en el ejecución de los planes de ajuste contemplados en el ejecución de los planes de ajuste contemplados en el ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 artículo 7 artículo 7 artículo 7 del Real Decretodel Real Decretodel Real Decretodel Real Decreto----ley ley ley ley 
4/2012, de 24 de febrero4/2012, de 24 de febrero4/2012, de 24 de febrero4/2012, de 24 de febrero. 
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En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 
111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá 
presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.    

Del informe del interventorDel informe del interventorDel informe del interventorDel informe del interventor    se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.    

Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a 
requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración 
por los órganos competentes de éste, que por los órganos competentes de éste, que por los órganos competentes de éste, que por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración informarán del resultado de dicha valoración informarán del resultado de dicha valoración informarán del resultado de dicha valoración 
al Ministerio de Economía y Competitividad.al Ministerio de Economía y Competitividad.al Ministerio de Economía y Competitividad.al Ministerio de Economía y Competitividad. 

Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las 
operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan concertado 
podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervención General de la 
Administración del Estado. La Intervención General concretará los controles a realizar y su 
alcance, en función del riesgo que se derive del resultado de la valoración de los informes de 
seguimiento. 

Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá recabar la 
colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría, que deberán 
ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación necesaria para 
ello se realizará con cargo a los recursos “ 

Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha 
realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  que en su artículo 10, recoge que;  

“1. La Ad. La Ad. La Ad. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de ministración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de ministración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de ministración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al 
mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad 
Autónoma, y antes deAutónoma, y antes deAutónoma, y antes deAutónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la l día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la l día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la l día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la 
Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:    

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la 
entidad, total del crédito dispentidad, total del crédito dispentidad, total del crédito dispentidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.onible y el crédito dispuesto.onible y el crédito dispuesto.onible y el crédito dispuesto.    

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, 
se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar 
el pago a proveedores.el pago a proveedores.el pago a proveedores.el pago a proveedores.    

Operaciones con derivadosOperaciones con derivadosOperaciones con derivadosOperaciones con derivados....    

Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.    

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas 
del plan de ajuste.del plan de ajuste.del plan de ajuste.del plan de ajuste. 

2. En el caso de que sea una Comunidad …… 

3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda    y y y y 
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día 
quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas 
en el ámbito subjetivo de los en el ámbito subjetivo de los en el ámbito subjetivo de los en el ámbito subjetivo de los artículos 111artículos 111artículos 111artículos 111    y y y y 135 del texto refundido de la Ley 135 del texto refundido de la Ley 135 del texto refundido de la Ley 135 del texto refundido de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas LocalesReguladora de las Haciendas LocalesReguladora de las Haciendas LocalesReguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan, el informe sobre la ejecución del plan, el informe sobre la ejecución del plan, el informe sobre la ejecución del plan    de ajuste, de ajuste, de ajuste, de ajuste, 
con el siguiente contenido mínimo:con el siguiente contenido mínimo:con el siguiente contenido mínimo:con el siguiente contenido mínimo:    

Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111artículos 111artículos 111artículos 111    y y y y 135 del 135 del 135 del 135 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Localestexto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Localestexto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Localestexto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales    también se incluirá también se incluirá también se incluirá también se incluirá 
información referida a la previsión de linformación referida a la previsión de linformación referida a la previsión de linformación referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la iquidación del ejercicio, considerando la iquidación del ejercicio, considerando la iquidación del ejercicio, considerando la 
ejecución trimestral acumulada.ejecución trimestral acumulada.ejecución trimestral acumulada.ejecución trimestral acumulada.    

Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las 
medidas adicionales adoptadas.medidas adicionales adoptadas.medidas adicionales adoptadas.medidas adicionales adoptadas.    

Comparación de los detalles informativos anteriores con las prComparación de los detalles informativos anteriores con las prComparación de los detalles informativos anteriores con las prComparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en evisiones contenidas en evisiones contenidas en evisiones contenidas en 
el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.” 

Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado  la 
plataforma de captura de datos relativa al  “Informe de seguimiento del plan de ajuste  y 
otra información adicional (Art. 10 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre)”, plataforma 
que estará disponible hasta el 15 de julio de 2014. 

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente; 

7.7.7.7. INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    

Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el 
interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del plan de 
ajuste. De dicho informe se dará cuenta al pleno,  y del contenido del mismo se dará 
traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  a través de la plataforma 
telemática que habilita el propio Ministerio. 

El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han 
regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.  

El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en  el artículo 
10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  debe contener información sobre los 
siguientes extremos: 

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas 
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su 
vencimiento. Igualmente, se incluirá información de los contratos 
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 

Operaciones con derivados. 

Cualquier otro pasivo contingente. 

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en 
las medidas del plan de ajuste. 
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El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee el 
siguiente  índice de  contenidos: 

1.- Información de Ingresos. 

2.- Información de gastos. 

3.- Magnitudes presupuestarias y endeudamiento 

4.- Avance Remanente de tesorería 

5.- Información de avales recibidos del sector público. 

6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos 
con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 

7.- Información sobre la deuda comercial. 

8.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
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1.- Información relativa  a la evolución de los ingresos a 31/12/2015 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes. 
En Miles de euros 

 
La obligación de remisión sólo afecta al cuarto trimestre (en términos acumulados) al ser de periodicidad anual el envío del informe sobre la 
ejecución del plan de ajuste. 

 

  
Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos 

(datos acumulados)  
  

Ingresos 
Dato de liquidación 

ejercicio 2014 
Dato del plan 

de ajuste 
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 

Proyección 
anual 2015 
estimada  

Desviación de la 
estimación anual s/ 

plan de ajuste 

Ingresos corrientes: 41.873,34 37.403,68 0,0 0,0 0,0 40.159,47 40.159,47 7,36% 

Ingresos de capital: 0,00 376,85 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 -100% 

Ingresos no financieros: 41.873,34 37.780,53 0,00 0,00 0,00 40.159,47 40.159,47 6,30% 

Ingresos financieros: 2.103,60 0,02 0,00 0,00 0,00 123,12 123,12 615,5% 

Ingresos Totales: 43.976,94 37.780,55 0.00 0.00 0.00 40.282,59 40.282,59 6,62% 

Ingresos generados derivados de las 
medidas de ajuste en relación al año 
inicial 

  100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.400% 

Ingresos generados derivados del 
propio ejercicio de la actividad 
económica 

37.680,55 0,00 0,00 0,00 0,00 38.782,59 38.782,59 2,92% 
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  Ejecución trimestral realizada (acumulada) 

Descripción medida de ingresos 
Dato del plan 

de ajuste 

Ajustes 
acumulados en 

ejercicios 
anteriores 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2014 
estimada 

Ajustes 
acumulados hasta 

el presente 
ejercicio 

Desviación de la 
estimación anual / 

plan de ajuste 

Medida 1: Subidas tributarías, supresión 
de exenciones y bonificaciones 
voluntarias, 

0,00 1.200,00 0,00 0,00       1.200,00 0,00% 

Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la 
recaudación ejecutiva y voluntaria (firma 
de convenios de colaboración con Estado 
y/o CCAA) 

0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 0,00% 

Medida 3: Potenciar la inspección 
tributaria para descubrir hechos 
imponibles no gravados 

0,00 200,00 0,00 0,00    200,00 0,00% 

Medida 4: Correcta financiación de tasas 
y precios públicos 

100,00 100,00 0,00 0,00  100,00    100,00 100,00 0,00% 

Medida 5: Otras medidas por el lado de 
los ingresos 

0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 0,00% 

AHORRO TOTAL GENERADO POR 
LAS MEDIDAS relativas a ingresos 
CORRIENTES 

100,00 1.500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 1.500,00 0,00% 

Ahorro total generado por las medidas 
relativas a ingresos 

100,00 1.500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 1.500,00 1.400,00% 
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2.- Información relativa  a la evolución de los gastos  a 31/12/2015 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes 
 

  
Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas 

(acumulada) 
  

Gastos 
Dato de 

liquidación 
ejercicio 2014 

Dato del plan de 
ajuste 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2015 
estimada 

Desviación de 
la estimación 
anual / plan de 

ajuste 

Gastos corrientes: 31.920,04 31.213,05 0,00 0,00 0,00 28.633,53 28.633,53 -8,26% 

Gastos de capital: 3.636,90 753,71 0,00 0,00 0,00 6.507,87 6.507,87 763,44% 

Gastos no financieros: 35.556,95 31.966,76 0,00 0,00 0,00 35.141,40 35.141,40 9,93% 

Gastos operaciones financieras: 5.036,64 5.376,36 0,00 0,00 0,00 4.665,06 4.665,06 -13,23% 

Gastos Totales (1): 40.593,59 37.343,12 0,00 0,00 0,00 39.806,46 39.806,46 6,60% 

Gastos generados derivados de las 
medidas de ajuste (2) : 

                

Gastos generados derivados del propio 
ejercicio de la actividad 
económica(3)=(1)-(2):  

   37.343,12       40.742,46 40.742,46 6,59% 

  

Saldo obligaciones pendientes de aplicar 
al ppto al final de cada trimestre: 

10,21      4,51 4,51 0.00% 

Periodo medio de pago a proveedores (en 
días): 

  
28 
 

   24,34 24,34 -13,07%  

Gasto financiado con remanente de 
tesorería (afectado y/o gastos generales): 
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El periodo medio de pago corresponde al dato del último informe de cumplimiento de plazos de pago en virtud de la Ley 15/2010.  
 

  Ejecución trimestral realizada (acumulada)   

Descripción medida de gastos 
Dato del plan 

de ajuste 

Ajustes 
acumulados 
en ejercicios 
anteriores 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2015 
estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / 
plan de 
ajuste 

Ahorro en capítulo 1 del Pto 
consolidado (medidas 1,2, 3, 4, 
5, y 6) 

  491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,00 0,00% 

Ahorro en capítulo 2 del Pto 
consolidado (medidas 
7,9,10,12,13,14 y 15) 

  33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00% 

Ahorro en capítulo 4 del Pto 
consolidado (medida 8) 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Ahorro en otras medidas de 
gasto (medida 16) 

  412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,00 0,00% 

AHORRO TOTAL 
GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a gastos 

0,00 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,00 0,00% 
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CORRIENTES 

 
 
 

 
 

 

 

3.3.3.3.----    Información de Información de Información de Información de seguimiento de magnitudes y endeudamiento:seguimiento de magnitudes y endeudamiento:seguimiento de magnitudes y endeudamiento:seguimiento de magnitudes y endeudamiento:    

Cantidades en miles de euros 

Dato del plan de 

ajuste 

Deuda via a 

31/12/2015 

Desviación de la estimación anual/plan de 

ajuste 

Deuda viva: 33.090,56 34.584.834,58 104.415,% 

A corto plazo (operaciones de tesorería): 5.392,67 0,00 -100,00 

A largo plazo: 27.697,89 34.584.834,58 124.764,% 

Operación endeudamiento FF.PP: 5.330,92 6.584.680,24 123.418,% 

Resto operaciones endeudamiento a largo 

plazo: 22.366,97 28.000.154,34 125.085,% 
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Dato del plan de 

ajuste  a 31/12/2015 

Desviación de la 

estimación anual/plan 

de ajuste 

Anualidades operaciones 

endeudamiento a largo plazo: 6.384,71 5.420.610,26 84.799,8% 

Cuota total de amortización del 

principal: 5.376,33 4.751.696,13 88.281,7% 

Operación endeudamiento FF.PP: 820,14 264.664,40 32.170,6% 

Resto operaciones 

endeudamiento a largo plazo: 4.556,19 4.487.031,73 98.382,1% 

Cuota total de intereses: 1.008,38 668.914,13 66.235,5% 

Operación endeudamiento FF.PP: 288,75 6.712,84 2.224,79% 
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Resto operaciones 

endeudamiento a largo plazo: 

    

    

Magnitudes Financieras y presupuestariasMagnitudes Financieras y presupuestariasMagnitudes Financieras y presupuestariasMagnitudes Financieras y presupuestarias    

Dato del 

plan de 

ajuste 

Ejercicio 

2015 

Desviación de la 

estimación 

anual/plan de 

ajuste 

Ahorro bruto 6.190,63 11.525,94 86,18% 

Ahorro neto 814,30 

-

4.740.170,19 -582,215% 

Ahorro neto 

después de aplicar 

remanente de 

tesorería 

-

4740.170,19 0,00% 

Saldo de 

operaciones no 

financieras 5.813,77 5.018,07 -13,68% 

Ajustes SEC(en 

términos de 

contabilidad 

nacional) -63,74 -458,80 619,79% 
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Capacidad o 

necessidad de 

financiación 5.750,02 4.559,27 -20,70% 

    

    

    

    

    

    

    

4.4.4.4.----    Avance anual Remanente de tesoreríaAvance anual Remanente de tesoreríaAvance anual Remanente de tesoreríaAvance anual Remanente de tesorería    

    

    

    

Cantidades en 

miles de euros 

Dato del 

plan de 

ajuste Avance Desviación (%)% 

Remanente de 

tesorería gastos 

generales 8.800,55 7.443,67 -15,41, 

Exceso de 

financiación 

afectada   1.679,56 0,00% 



                                                                                                                                                                
 

31 
 

Saldos de dudoso 

cobro 4.999,05 7.101,68 42,06 

    

    

5.5.5.5.----Información de avales recibidos del sector público.Información de avales recibidos del sector público.Información de avales recibidos del sector público.Información de avales recibidos del sector público. 

 
No se ha recibido ningún aval del sector público. 

 
6666....----    Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores.proveedores.proveedores.proveedores.    

 

 En el período de referencia la Corporación no ha suscrito ningún contrato o línea de crédito. 

 Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 31/12/2015. 

    

7777....----    Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.    

    

(En miles de euros) 
Antigüedad (fecha recepción de facturas) 

Total 

Año: 2015 

Año 2014 Año 2013 
Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones reconocidas 
pendientes de pago clasificadas por 
antigüedad 

1er. trimestre 2do. trimestre 3er. trimestre 4to. trimestre 

Capítulo 2 6.824,04 6.001,96 296.123,99 2.782.886,37 2.522,93 90,00 31,91 
3.094.481,2

0 
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Capítulo 6 0,00 0,00 1.903,09 136.844,80 0,00 0,00 0,00 138.747,89 
Otra deuda comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 6.824,04 6.001,96 298.027,08 2.919.731,17 2.522,93 90,00 31,91 
3.233.229,0

9 
    

La deuda comercial a 31/12/2015, correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes de pago, procedentes de los periodos que se 
especifican,  se ha cifrado en 3.233.229,09 €.   

    

8888....----    Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.    

En el periodo de referencia la Corporación no tiene operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 
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A los efectos oportunos, este es mi informe remitiendo copia del presente informe al señor 
Alcalde de la Corporación, para que proceda a dar cuenta del mismo en la primera sesión 
plenaria que se celebre.  

Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de 
captura de datos habilitada al efecto antes del 31 de enero de 2016.” 

La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple: Quedar-ne assabentats. 

https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3350.0 

El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de tots els 
membres que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 

Quedar-ne assabentats.     

 
9. 9. 9. 9. DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 ––––    4ART TRIMESTRE4ART TRIMESTRE4ART TRIMESTRE4ART TRIMESTRE    
    
El secretari presenta l’informe corresponent a l’execució trimestral de l’exercici 2015 del 4art trimestre 
de data 29 de gener de 2016, que es transcriu a continuació: 
    
“INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 29/2016“INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 29/2016“INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 29/2016“INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 29/2016    

    
IdentificaciónIdentificaciónIdentificaciónIdentificación    
    
Cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 Cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 Cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 Cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 
LOEPSF, desarrollada por la ordLOEPSF, desarrollada por la ordLOEPSF, desarrollada por la ordLOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012.en HAP/2105/2012.en HAP/2105/2012.en HAP/2105/2012.    
    
NORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLE    
 

1. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
2. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004). 
3. RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
Ley 39/1988. 
4. Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. 
5. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
6. Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
ANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHOOOO    
 

Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del 
funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave  la rendición de cuentas 
y el control de la gestión pública para contribuir  a generar confianza en correcto funcionamiento 
del sector público. 
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La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, 
la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en 
su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y  procedimientos contables, así como la 
integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos. 
 
Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, lo 
ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro 
de información, se ha recogido en su artículo 16. 
 
Los artículos 14 y 16 de la Orden,  sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de 
información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han  entrado  en vigor 
el 1 de enero de 2013, de conformidad con  la disposición transitoria única de la Orden.  
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del 
cumplimiento de la  obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones 
Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.” 
 
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente; 
 

INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    
 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Cumplimiento de la obligación Cumplimiento de la obligación Cumplimiento de la obligación Cumplimiento de la obligación de remisión de informaciónde remisión de informaciónde remisión de informaciónde remisión de información    
 
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF,  y el desarrollo del mismo 
realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el contenido de los 
artículos 4 y 16 de la misma, esta interventora ha cumplido con su obligación de remisión de 
suministro de la información trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2015, en tiempo y 
forma, el pasado 29/01/2016.  

 
Habiéndose volcado la totalidad de la  información requerida por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las 
Entidades Locales” 

 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.     
 
Para suministrar la  información requerida, correspondiente al cuarto trimestre de 2015, y a pesar de 
que la normativa,  no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior 
tratamiento, esta intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la 
información volcada, los principales criterios de estimación seguidos,  y que recoge las conclusiones 
respecto a las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al cierre del ejercicio presupuestario 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto. 
 
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la información,  
recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necesidad de dar traslado al 
pleno de la Corporación del resultado del informe de evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las 
medidas preventivas, correctivas y coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, 
imponer a las entidades locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los  objetivos de 
estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del ejercicio, y las 
limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría. 
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Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno,  el Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 
16.2 la obligatoriedad de emitir informe de intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad  y 
dar cuenta al Pleno en los supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad tras 
la entrada en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de 
suministro de información, según contestación emitida por la Subdirección General de Estudios y 
Financiación de las Entidades Locales a pregunta de Cosital Network, la verificación del cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la 
aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización trimestral del 
informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden HAP2105/2012. 
Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de un Plan Económico Financiero 
por incumplimiento de objetivos.  
 
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para que se 
proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Contenido de la información Contenido de la información Contenido de la información Contenido de la información     
 
La  información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de la que se 
recoge  en  el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha materializado en los 
formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, 
cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada, que no ha recogido el total de la 
información detallada en el artículo. En el cuarto trimestre se han utilizado los mismos formularios y 
que en los trimestres anteriores y se han completado con un detalle extensivo de la información. 
 

1. Comunicación trimestral de datos individualiza1. Comunicación trimestral de datos individualiza1. Comunicación trimestral de datos individualiza1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidadesdos por Entidadesdos por Entidadesdos por Entidades 

Datos presupuestariosDatos presupuestariosDatos presupuestariosDatos presupuestarios    

Resumen Clasificación Económica 

Desglose Ingresos corrientes 

Desglose Ingresos de capital y financieros 

Desglose Gastos corrientes 

Desglose de operaciones de capital y financieros 

Calendario y Presupuesto de Tesorería 

Remanente de Tesorería 

Resumen de estado de ejecución del presupuesto 

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 

Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 

Dotación de Plantillas i Retribuciones 

Anexos Anexos Anexos Anexos informacióninformacióninformacióninformación    

Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC 

Información para la aplicación de la Regla del Gasto 

IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) 

IA5 Flujos internos 

IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" 

IB6 Contratos de arrendamiento financiero 

IB9 Movimientos de la cuenta “Acreedores por devolución de ingresos” 

IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP 
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2. 2. 2. 2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la CorporaciónAjustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la CorporaciónAjustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la CorporaciónAjustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación    

2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades 

3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas    

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 

3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 

3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 

3.3 Resumen análisis Regla del Gasto 

3.4.Resumen análisis Estabilidad financiera 

4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma 
 

CCCCUARTO.UARTO.UARTO.UARTO.----    Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos:     
 
En relación a la  información suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los DRN al cierre 
del ejercicio, se detalla los cálculos realizados en cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la regla de gasto:  
    
AyuntamientoAyuntamientoAyuntamientoAyuntamiento    
 

Cuadro 4.1. Previsión ejecución ingresosCuadro 4.1. Previsión ejecución ingresosCuadro 4.1. Previsión ejecución ingresosCuadro 4.1. Previsión ejecución ingresos        
    

CAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESO    PREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALES    
PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES    
DEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVAS    

DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS 
RECONOCIDOS NETOSRECONOCIDOS NETOSRECONOCIDOS NETOSRECONOCIDOS NETOS 

1- Impuestos directos 26.012.579,88 26.012.579,88 26.362.131,02 

2- Impuestos indirectos 288.070,45 288.070,45 318.498,89 

3- Tasas y otros ingresos 6.292.508,76 7.544.879,16 7.167.972,55 

4- Transferencias corrientes 6.162.087,88 7.503.048,52 6.283.469,32 

5- Ingresos patrimoniales 392.206,00 392.206,00 27.399,05 

6- Enaj. de invers. Reales 0,00  0,00  0,00  

7- Transferencias de capital 31.000,00 489.906,53 0,00 

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    39.178.452,9739.178.452,9739.178.452,9739.178.452,97    42.230.690,5442.230.690,5442.230.690,5442.230.690,54    40.159.470,8340.159.470,8340.159.470,8340.159.470,83    

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 31/12/2015     

    
Cuadro 4.2Cuadro 4.2Cuadro 4.2Cuadro 4.2. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos    AyuntamientoAyuntamientoAyuntamientoAyuntamiento    

    

CAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOS    
CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
DEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOS    

OBLIGACIONES  OBLIGACIONES  OBLIGACIONES  OBLIGACIONES  
RECONOCIDAS RECONOCIDAS RECONOCIDAS RECONOCIDAS 

NETOSNETOSNETOSNETOS 

G1- Gastos de personal 12.573.822,82 13.618.729,93 12.075.227,44 

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 17.312.792,71 20.391.927,41 18.141.462,68 

G3- Gastos financieros  827.670,49 804.181,38 675.212,69 

G4- Transferencias corrientes 1.369.317,13 1.999.734,85 1.448.377,62 

G5- Fondo Contingencias 0,00  0,00   0,00 
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G6- Inversiones reales 1.373.753,22 8.317.788,56 6.646.622,49 

G7- Transferencias de capital 67.000,00 284.623,20 29.661,05 

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    33.524.356,3733.524.356,3733.524.356,3733.524.356,37    45.416.985,3345.416.985,3345.416.985,3345.416.985,33    39.016.563,9739.016.563,9739.016.563,9739.016.563,97    

 
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 31/12/2015 
 
l resumen de los ajustes de términos de contabilidad nacional para el cálculo del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria es:  

    
Cuadro 4.3. CálculosCuadro 4.3. CálculosCuadro 4.3. CálculosCuadro 4.3. Cálculos    Objetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad Presupuestaria    

    
CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS    IMPORTESIMPORTESIMPORTESIMPORTES 

a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos. I a VII pto corriente 40.159.470,83 

b) Previsión Obligaciones Rec capítulos I a VII pto corriente 39.016.563,97 
c) TOTAL (a c) TOTAL (a c) TOTAL (a c) TOTAL (a ––––    b)b)b)b)    1.142.906,861.142.906,861.142.906,861.142.906,86    

AJUSTESAJUSTESAJUSTESAJUSTES   

1) Ajustes recaudación capítulo 1 -70.765,80 

2) Ajustes recaudación capítulo 2 4.225,96 

3) Ajustes recaudación capítulo 3 227.185,92 

4) Ajuste por liquidación PIE-2008 15.451,65 

5) Ajuste por liquidación PIE-2009 57.498,39 
6) Ajuste por devengo de intereses 195.589,81 

7) Ajuste por arrendamiento financiero 25.102,57 

8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto 4.517,94  

9) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a 
presupuesto   

d) Total ajustes a  estimación liquidación 2014  4r Trimestred) Total ajustes a  estimación liquidación 2014  4r Trimestred) Total ajustes a  estimación liquidación 2014  4r Trimestred) Total ajustes a  estimación liquidación 2014  4r Trimestre    458.806,44458.806,44458.806,44458.806,44    

e) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internas            
f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c ----    d)d)d)d)    1.601.713,301.601.713,301.601.713,301.601.713,30    
    
O.A.M O.A.M O.A.M O.A.M Fundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de Calafell    

    
Cuadro 4.4Cuadro 4.4Cuadro 4.4Cuadro 4.4. . . . Previsión ejecución ingresosPrevisión ejecución ingresosPrevisión ejecución ingresosPrevisión ejecución ingresos        

    

CAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESO    
PREVISIONES PREVISIONES PREVISIONES PREVISIONES 

INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    
PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES    
DEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVAS    

DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS 
RECONOCIDOS RECONOCIDOS RECONOCIDOS RECONOCIDOS 

NETOSNETOSNETOSNETOS 

1- Impuestos directos       

2- Impuestos indirectos       

3- Tasas y otros ingresos 84.006,00 84.006,00 91.988,53 

4- Transferencias corrientes 228.430,90 228.430,90 209.395,01 
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5- Ingresos patrimoniales       

6- Enaj. de invers. Reales       

7- Transferencias de capital       

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    312.436,90312.436,90312.436,90312.436,90    312.436,90312.436,90312.436,90312.436,90    301.383,54301.383,54301.383,54301.383,54    

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 31/12/2015    

Cuadro 4.5Cuadro 4.5Cuadro 4.5Cuadro 4.5. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos        
    

CAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOS    
CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
DEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOS    

DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS 
RECONOCIDOS RECONOCIDOS RECONOCIDOS RECONOCIDOS 

NETOSNETOSNETOSNETOS 

G1- Gastos de personal 228.935,09 228.935,09 212.405,14 

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 81.195,81 137.740,35 89.441,62 

G3- Gastos financieros  276,00 276,00 50,13 

G4- Transferencias corrientes 2.000,00 2.000,00  

G5- Fondo Contingencias       

G6- Inversiones reales 30,00 9.764,47 2.359,50 

G7- Transferencias de capital       

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    312.436,90312.436,90312.436,90312.436,90    378.715,91378.715,91378.715,91378.715,91    304.256,39304.256,39304.256,39304.256,39    

    
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 31/12/2015 
    
Patronat de TurismePatronat de TurismePatronat de TurismePatronat de Turisme    
 

Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos     
    

CAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESO    
PREVISIONES PREVISIONES PREVISIONES PREVISIONES 

INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    
PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES    
DEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVAS    

DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS 
RECONOCIDOS RECONOCIDOS RECONOCIDOS RECONOCIDOS 

NETOSNETOSNETOSNETOS 

1- Impuestos directos       

2- Impuestos indirectos       

3- Tasas y otros ingresos 9.007,00 9.007,00 16.883,20 

4- Transferencias corrientes 363.650,00 363.650,00 357.000,00 

5- Ingresos patrimoniales 6,00 6,00 0,00  

6- Enaj. de invers. Reales       

7- Transferencias de capital 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    377.663,00377.663,00377.663,00377.663,00    377.663,00377.663,00377.663,00377.663,00    378.883,20378.883,20378.883,20378.883,20    

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 31/12/2015    
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Cuadro 4.6Cuadro 4.6Cuadro 4.6Cuadro 4.6. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos        
    

CAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOS    
CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
DEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOS    

DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS 
RECONOCIDOS RECONOCIDOS RECONOCIDOS RECONOCIDOS 

NETOSNETOSNETOSNETOS 

G1- Gastos de personal       

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 331.880,00 331.880,00 300.085,86 

G3- Gastos financieros  783,00 783,00 2,40 

G4- Transferencias corrientes 40.000,00 40.000,00 30.000,00 

G5- Fondo Contingencias       

G6- Inversiones reales 5.000,00 5.000,00 4.999,83 

G7- Transferencias de capital       

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    377.663,00377.663,00377.663,00377.663,00    377.663,00377.663,00377.663,00377.663,00    335.088,09335.088,09335.088,09335.088,09    

 
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 31/12/2015 
    
    
CONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:    
 
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 31 de desembre de 2015, y con las 
estimaciones y cálculos realizados  en base a los mismos,  el Ayuntamiento de Calafell: 
    
La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y los entes 
dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos 
comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del ejercicio 2015.   
 

1. Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad de 
financiación al cierre del ejercicio de 1.642.635,56 €. 

 
 

EntidadEntidadEntidadEntidad    
    Ingreso no Ingreso no Ingreso no Ingreso no 
financiero financiero financiero financiero     

    Gasto no Gasto no Gasto no Gasto no 
financiero financiero financiero financiero     

    Ajustes propia Ajustes propia Ajustes propia Ajustes propia 
Entidad Entidad Entidad Entidad     

    Ajustes por Ajustes por Ajustes por Ajustes por 
operaciones operaciones operaciones operaciones 

internas internas internas internas     

    Capac./Nec. Capac./Nec. Capac./Nec. Capac./Nec. 
Financ. Entidad Financ. Entidad Financ. Entidad Financ. Entidad     

Calafell 40.159.470,83 39.016.563,97 458.806,44  1.601.713,30 

OAM Fundació Castell  301.383,54 304.256,39 0,00  -2.872,85 

Patronat M. Turisme 378.883,20 335.088,09 0,00  43.795,11 

 
 
 

2. Se prevé incumplimiento  del objetivo de regla de gasto en la liquidación, estimándose una 
diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de -
2.894.357,95 €. 

 

EntidadEntidadEntidadEntidad    
Gasto Gasto Gasto Gasto 

computable computable computable computable 
Liquid.2014Liquid.2014Liquid.2014Liquid.2014    

Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de 
referenciareferenciareferenciareferencia    

Aumentos/Aumentos/Aumentos/Aumentos/    
dismindismindismindisminuciones uciones uciones uciones 

(art.12.4) (art.12.4) (art.12.4) (art.12.4) 
Pto.Act. 2015Pto.Act. 2015Pto.Act. 2015Pto.Act. 2015    

Gastos inversiones Gastos inversiones Gastos inversiones Gastos inversiones 
financieramentefinancieramentefinancieramentefinancieramente    

sosteniblessosteniblessosteniblessostenibles    

Límite de la Regla Límite de la Regla Límite de la Regla Límite de la Regla 
GastoGastoGastoGasto    

Gasto Gasto Gasto Gasto 
compucompucompucomputable table table table 

Previsión Previsión Previsión Previsión 
Liquidación Liquidación Liquidación Liquidación 

2015201520152015    



                                                                                                                                                                
 

40 
 

Calafell 32.711.016,92 33.136.260,14 0,00 0,00 33.136.260,14 37.044.668,25 

OAM Fundació 
Castell  

299.225,49 303.115,42 0,00 0.00 303.115,42 304.206,26 

Patronat M. Turisme 406.793,16 412.081,47 0,00 0.00 412.081.47 335.085,69 

Total de gasto Total de gasto Total de gasto Total de gasto 
computablecomputablecomputablecomputable    

33333333....417417417417....035035035035,,,,57575757    33.33.33.33.851851851851....457457457457,,,,03030303    0.000.000.000.00    0,000,000,000,00    33.33.33.33.851851851851....457457457457,,,,03030303    33337777....683.960,20683.960,20683.960,20683.960,20    

 
3. Nivel de deuda viva de 34.655.290,89 € a 31/12/2015 

 

EntidadEntidadEntidadEntidad    
    Deuda a Deuda a Deuda a Deuda a 

corto corto corto corto 
plazo plazo plazo plazo     

    EmisioEmisioEmisioEmisio----
nes de nes de nes de nes de 
deuda deuda deuda deuda     

    Operaciones Operaciones Operaciones Operaciones 
con Entidades con Entidades con Entidades con Entidades 

de crédito de crédito de crédito de crédito     

    Factoring Factoring Factoring Factoring 
sin sin sin sin 

recurso recurso recurso recurso     

    Avales Avales Avales Avales 
ejecutadosejecutadosejecutadosejecutados----
reintegrareintegrareintegrareintegra----

dos dos dos dos     

    Otras Otras Otras Otras 
operaciones operaciones operaciones operaciones 
de crédito de crédito de crédito de crédito     

    Con Con Con Con 
AdministraAdministraAdministraAdministra----

ciones Públicas ciones Públicas ciones Públicas ciones Públicas 
(FFPP) (FFPP) (FFPP) (FFPP)     

    Total Deuda Total Deuda Total Deuda Total Deuda 
viva viva viva viva a 31a 31a 31a 31----12121212----

2015201520152015        

Calafell 
0,00 0,00 28.070.610,65 0,00 0.00 1.232.855,18 5.351.825,06 34.655.290,89 

OAM 
Fundació 
Castell  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patronat M. 
Turisme 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Total Total Total 
Corporación Corporación Corporación Corporación 
LocalLocalLocalLocal    

0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    22228888....000077770000....610610610610,,,,66665555    0,000,000,000,00    0.000.000.000.00    1.1.1.1.232232232232....855855855855,,,,18181818    5.351.825,065.351.825,065.351.825,065.351.825,06    33334444....655655655655....290290290290,,,,89898989    

“ 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple: Quedar-ne assabentats. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3359.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de tots els 
membres que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 
 
Quedar-ne assabentats. 
  
10. 10. 10. 10. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/2016 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/2016 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/2016 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/2016 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB MAJORS INGRESSOSL'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB MAJORS INGRESSOSL'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB MAJORS INGRESSOSL'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB MAJORS INGRESSOS    
    
Fets Fets Fets Fets     
    
1. Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l’exercici del 2017, 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 finançat amb majors ingressos 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 finançat amb majors 
ingressos, degudament informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
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Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb el vots a favor dels regidors 
dels grups municipals: PSC, PP, UAM, ERC, C’s i el regidor no adscrit Sr. Benedicto i amb els 
vots en contra dels grups municipals: CUP i CIU. 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 2/2016 de modificació del pressupost mitjançant  suplement 
de crèdit finançat amb majors ingressos, per un import de 2.271.469,09 €  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 2/2016 
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. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3365.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3379.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3437.0 
 
Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3443.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3511.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3519.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3536.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3540.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3586.0 
 
Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=3590.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=4042.0 
 
Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=4050.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=4205.0 
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Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=4210.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=4677.0 
 
Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=4690.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=4880.0 
 
Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=4889.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=4925.0 
 
Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=4929.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=5066.0 
 
Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=5069.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=5106.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=5132.0 
 
Joan Olivella Ricart 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=5820.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=6072.0 
 
Joan Olivella Ricart 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=6088.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=6092.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 13 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 1 del membre de 
C’S, 2 dels membres d’ERC i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 8 
abstencions: 2 dels membres de la CUP i 6 dels membres de CIU, acorda: 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 2/2016 de modificació del pressupost mitjançant  suplement 
de crèdit finançat amb majors ingressos, per un import de 2.271.469,09 €  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 2/2016 
s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, 
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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. 
 
 
ANNEX I: 

 
PRESSUPOST 2016 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT 2/2016 
 
Majors ingresos 
   

  

       
Aplicació 

Pressupostària     Descripció Import total  

Org.   Econ.     

B02    91300 Prèstecs a LL/T 2.271.469,09 € 

     

   Total nous ingressos ……… 2.271.469,09 € 

       

Despeses a finançar amb aquests ingressos     

   
 
  

  

Aplicació 
Pressupostària    Descripció Consignació 

actual 
Suplement de 

crèdìt 
Consignació 

definitiva Org. Prog. Econ.   

C04 3420 6110008 Projecte jocs Tarragona 2017 1.478.500,00 € 2.171.469,09 € 3.649.969,09 € 

D03 9200 6300001 Adequació edificis Municipals 65.340,88 € 100.000,00 € 165.340,88 € 

    1.543.840,88 € 2.271.469,09 € 3.815.309,97 € 

   
 
  

  
11. 11. 11. 11. PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER LA REHABILITACIÓ RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER LA REHABILITACIÓ RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER LA REHABILITACIÓ RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER LA REHABILITACIÓ 
DE L'IMMOBLE SITUAT AL C/ JOAN MIRÓ 2, INCLÒS A L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS, DE L'IMMOBLE SITUAT AL C/ JOAN MIRÓ 2, INCLÒS A L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS, DE L'IMMOBLE SITUAT AL C/ JOAN MIRÓ 2, INCLÒS A L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS, DE L'IMMOBLE SITUAT AL C/ JOAN MIRÓ 2, INCLÒS A L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS, 
EXERCICI 2014EXERCICI 2014EXERCICI 2014EXERCICI 2014    
 
    Àgueda Subirana Àlvarez, secretària accidental de l’Ajuntament de Calafell. 
 
CERTIFICO: Que la sessió de caràcter ordinari del/de la Ple de l'Ajuntament celebrada el 
dia  7 de març de 2016 entre d'altres adoptà el següent acord: 
 
 
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient                            Prp 2016/736Prp 2016/736Prp 2016/736Prp 2016/736    
    
PROPOSTA RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER LA REHABILITACIÓ DE PROPOSTA RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER LA REHABILITACIÓ DE PROPOSTA RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER LA REHABILITACIÓ DE PROPOSTA RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER LA REHABILITACIÓ DE 
L'IMMOBLE SITUAT AL C/ JOAN MIRÓ 2, INCLÒS A L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS, L'IMMOBLE SITUAT AL C/ JOAN MIRÓ 2, INCLÒS A L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS, L'IMMOBLE SITUAT AL C/ JOAN MIRÓ 2, INCLÒS A L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS, L'IMMOBLE SITUAT AL C/ JOAN MIRÓ 2, INCLÒS A L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS, 
EXERCICI 2014EXERCICI 2014EXERCICI 2014EXERCICI 2014    
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FetsFetsFetsFets    
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2014, es  va acordar 
atorgar provisionalment, de conformitat amb l’article 9 de les bases per la concessió d’ajuts 
per la Rehabilitació d’immobles i ajuts al comerç dins l’àmbit delimitat pel Pla de Barris, per a 
l’anualitat 2014, entre d’altres al següent habitatge i propietari: 

 
Situació de l’immoble D.N.I./passaport propietat Tipus subvenció 
c/ Joan Miró 2 .847Q Rehabilitació immobles 
 
La propietat descrita ha sol·licitat l’abonament de la subvenció acompanyant la comunicació 
de la finalització de les obres i la documentació que assenyala l’article 12 de les bases 
d’atorgament de subvencions. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte per l’Arquitecte Municipal del que es desprèn que, han aportat 
la documentació que assenyala l’article 12 de les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions, i que les obres subvencionables es troben finalitzades, i s’ajusten als projectes 
amb els quals es van atorgar les respectives llicències. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
Vist l’informe d’intervenció núm. 626/14-pd 972, que queda adjuntat a l’expedient 
 
ConclusióConclusióConclusióConclusió    
    
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Resoldre definitivament la concessió de subvencions per a la Rehabilitació 
d’immobles inclosos dins del Pla de Barris, exercici 2014, als següents propietaris: 
 
Situació de l’immoble D.N.I./passaport propietat Total subvenció 50% 

Ajuntament-50% Generalitat 
c/ Joan Miró 2 .847Q 10.485,09€ 
 
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció que correspon a la part de l’aportació 
municipal, i pel que fa a la part que correspon a la Generalitat de Catalunya, s’abonarà en el 
moment que faci efectiu aquests imports a l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als beneficiaris dels ajuts i al Departament d’Intervenció. 
 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=6241.0 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=6252.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=6289.0 
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Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=6293.0 
 
Ramont Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=6313.0 

 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de tots els 
membres que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre definitivament la concessió de subvencions per a la Rehabilitació 
d’immobles inclosos dins del Pla de Barris, exercici 2014, als següents propietaris: 
 
Situació de l’immoble D.N.I./passaport propietat Total subvenció 50% 

Ajuntament-50% Generalitat 
c/ Joan Miró 2 .847Q 10.485,09€ 
 
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció que correspon a la part de l’aportació 
municipal, i pel que fa a la part que correspon a la Generalitat de Catalunya, s’abonarà en el 
moment que faci efectiu aquests imports a l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als beneficiaris dels ajuts i al Departament d’Intervenció. 
 
12. 12. 12. 12. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE CALAFELLCALAFELLCALAFELLCALAFELL    
    
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=6325.0 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=6334.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=6373.0 
Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=6623.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=6925.0 
Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=7347.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=7721.0    
    
PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE LLOGUER IMMOBLE C/ PRINCIPAL 24 DE PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE LLOGUER IMMOBLE C/ PRINCIPAL 24 DE PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE LLOGUER IMMOBLE C/ PRINCIPAL 24 DE PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE LLOGUER IMMOBLE C/ PRINCIPAL 24 DE 
CALAFELLCALAFELLCALAFELLCALAFELL    
    
FetsFetsFetsFets    
 
En data 21 d’abril de 2005, l’Ajuntament de Calafell i la persona propietària de l’immoble del 
carrer Principal, 24 van signar contracte d’arrendament per a destinar-lo a dependències i 
serveis municipals. 
 
En data 28 d’abril de 2005, el Ple de l’Ajuntament de Calafell, en sessió d’urgent, a aprovar 
la formalització de l’esmentat contracte d’arrendament, avui destinat al Departament de 
Medi Ambient i Activitats. 
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És voluntat de l’Ajuntament de Calafell desistir del present arrendament i d’altres 
d’arrendaments ocupats per diferents serveis municipals, sempre que sigui possible i el servei 
ho permeti, i re situar-los en altres immobles propietat municipal amb l’única finalitat d’anar 
reduint, progressivament, l’actual despesa generada pels diferents arrendaments. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte director del Departament d’Urbanisme, de 17 de febrer 
de 2016, incorporat a l’expedient i del que es desprèn, en relació l’obligació de l’arrendatari a 
l’extinció del contracte a restaurar i condicionar els espais a l’actualitat destinats a cuina i 
serveis higiènics, recollida a la Clàusula Setena, in fine, la següent conclusió:  
 

“El condicionament dels lavabos i de la cuina no requereixen d’obres que calgui 
valorar, ja que han conservat la funcionalitat original, en tot cas millorada per les 
obres realitzades per l’Ajuntament.    
Per a la realitzar una correcte entrega de la finca al seu propietari una vegada hagi 
finalitzat el contracte caldrà fer una retirada de tot el material que no es propi 
d’aquetes dependències, i la comprovació del funcionament dels aparells sanitaris per 
part de la brigada municipal.” 

    
Antecedents de dretAntecedents de dretAntecedents de dretAntecedents de dret    
D’acord amb la Clàusula Primera del Contracte de Lloguer,d e 21 d’abril de 2005, subscric 
per les parts: 
 

 “Primera.- El termini de vigència del present arrendament es començarà a comptar el 
dia 21 d’abril de 2005. El temps  de duració d’aquest contracte serà de CINC (5) 
ANYS, amb subjecció a allò que disposa l’article 4, apartat 3 de la Llei 29/1994, de 24 
de novembre, d’Arrendaments Urbans, i l’article 1255 del Codi Civil. Arribat el seu 
termini, el contracte es prorrogarà en forma automàtica per períodes ANUALS,  a 
menys denuncia de venciment de qualsevol de les parts manifestada en forma 
expressa  i amb antelació mínima d’una mes al venciment.” 

 
D’acord amb la Clàusula Setena del Contracte de Lloguer,d e 21 d’abril de 2005, subscric per 
les parts: 
 

“Setena.- Es concedeix expressament a l’arrendatari la facultat amplia de realització 
de les obres que estimi  més adients per la implantació dels serveis d’adequació  o 
renovació dels locals, obres que quedaran en benefici de la finca sense dret a 
indemnització ni reintegrament. L’arrendatari s’obliga a la extinció del contracte a 
restaurar i condicionar els espais a l’actualitat destinats a cuina i serveis higiènics.” 

 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics, amb els vots a favor dels regidors 
dels grups municipals: PSC, PP, UAM, C’s, ERC i el regidor no adscrit senyor Benedicto i amb 
l’abstenció dels grups municipals: CIU I CUP, Proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
    
1.1.1.1.---- Aprovar desistir el pròxim dia 20 d’abril de 2016, del contracte d’arrendament de 
l’immoble situat al carrer Principal, 24, destinat al Departament de Medi ambient i Activitats,. 
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2.2.2.2.---- Comunicar a la propietat, de forma expressa, la denúncia de l’esmentat contracte, 
d’acord amb el que disposa la seva clàusula Primera. 
 
3.3.3.3.---- Disposar que el/les departament/s corresponent/s facin els tràmits necessaris, si s’escau, 
per donar de baixa a l’Ajuntament de Calafell en tot les serveis de subministraments  que 
consti en relació a l’esmenta’t contracte d’arrendament. 
 
4.4.4.4.---- Disposar que la brigada municipal, extingit el contracte, retiri tot el material que no és 
propi dels espais de l’immoble originals destinats a cuina i serveis higiènics i comprovi el bon 
funcionament dels aparells sanitaris, d’acord amb la Clàusula Setena i el informe de 
l’arquitecte director del Departament d’Urbanisme, de 17 de febrer de 2016. 
 
5.5.5.5.---- Notificar a la interessada la present resolució. 
 
6.6.6.6.---- Advertir a la interessada que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=7908.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 13 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 2 dels membres del PP, 2 dels membres d’UAM, 1 del membre de 
C’S, 2 dels membres d’ERC i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 8 
abstencions: 2 dels membres de la CUP i 6 dels membres de CIU, acorda: 
 
1.1.1.1.---- Aprovar desistir el pròxim dia 20 d’abril de 2016, del contracte d’arrendament de 
l’immoble situat al carrer Principal, 24, destinat al Departament de Medi ambient i Activitats,. 
 
2.2.2.2.---- Comunicar a la propietat, de forma expressa, la denúncia de l’esmentat contracte, 
d’acord amb el que disposa la seva clàusula Primera. 
 
3.3.3.3.---- Disposar que el/les departament/s corresponent/s facin els tràmits necessaris, si s’escau, 
per donar de baixa a l’Ajuntament de Calafell en tot les serveis de subministraments  que 
consti en relació a l’esmentat contracte d’arrendament. 
 
4.4.4.4.---- Disposar que la brigada municipal, extingit el contracte, retiri tot el material que no és 
propi dels espais de l’immoble originals destinats a cuina i serveis higiènics i comprovi el bon 
funcionament dels aparells sanitaris, d’acord amb la Clàusula Setena i l’informe de 
l’arquitecte director del Departament d’Urbanisme, de 17 de febrer de 2016. 
 
5.5.5.5.---- Notificar a la interessada la present resolució. 
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6.6.6.6.---- Advertir a la interessada que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
 
14. PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE LLOGUER IMMOBLE C/ BAIX PENEDÈS 1 DE 14. PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE LLOGUER IMMOBLE C/ BAIX PENEDÈS 1 DE 14. PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE LLOGUER IMMOBLE C/ BAIX PENEDÈS 1 DE 14. PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE LLOGUER IMMOBLE C/ BAIX PENEDÈS 1 DE 
CALAFELLCALAFELLCALAFELLCALAFELL    
    
FetsFetsFetsFets    
 
En data 10 de novembre de 2008, l’Ajuntament de Calafell i la propietat van signar contracte 
d’arrendament pel que aquesta última va arrendar al seu local comercial situat al carrer Baix 
Penedès, 1, per a destinar-lo a dependències del Jutjat de Pau. Per un període de cinc anys, 
termini que va començar a comptar a partir del dia 1 de novembre de 2008.  
 
En data 12 de novembre de 2008, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell, en 
sessió ordinària, va aprovar la formalització de l’esmentat contracte d’arrendament, rectificat 
amb posterioritat per l’acord de Junta de Govern Local, de 3 de desembre de 2008.  
 
En data 18 de juny de 2014, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell  va aprovar 
el contracte de subrogació, pròrroga i modificació de l’esmentat contracte d’arrendament, de 
19 de juny de 2014. D’acord amb aquest van pactar, entre altres extrems, de forma expressa, 
prorrogar l’arrendament per 3 anys més i la modificació de la clàusula primera del contracte 
inicial en el sentit que aquestes fossin de tres anys en comptes de cinc. 
 
És voluntat de l’Ajuntament de Calafell desistir del present arrendament i de altres 
d’arrendaments ocupats per diferents serveis municipals, sempre que sigui possible i el servei 
ho permeti, i resituar-los en altres immobles propietat municipal amb l’única finalitat d’anar 
reduint, progressivament, l’actual despesa generada pels diferents arrendaments. 
    
Vist l’informe emès per l’arquitecte director del departament d’Urbanisme de 17 de febrer de 
2016, incorporat a l’expedient de justificació del trasllat de dependències municipals situades 
en locals de lloguer a locals propietat municipal. 
 
Antecedents de dretAntecedents de dretAntecedents de dretAntecedents de dret    
    
D’acord amb la Clàusula Primera del Contracte de Lloguer,d e 21 d’abril de 2005, modificada 
pel contracte de 19 de juny de 2014, subscrits per les parts: 

 “Primera.- El termini de vigència del present arrendament es començarà a comptar el 
dia 1 de novembre de 2008. El temps de duració d’aquest contracte serà de CINC (5) 
ANYS, amb subjecció a allò que disposa l’article 4, apartat 3 de la Llei 29/1994, de 24 
de novembre, d’Arrendaments Urbans, i l’article 1255 del Codi Civil. Arribat el seu 
termini, el contracte es prorrogarà previ pacte exprés de les parts, per períodes de tres 
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anys, a menys denúncia de venciment de qualsevol de les parts manifestada de forma 
expressa i amb antelació mínima de tres mesos al venciment. 
No obstant, es concedeix a l’arrendatari la facultat de desistiment del contracte en 
qualsevol moment de la seva vigència, a partir del cinquè any de durada, amb l’únic 
requisit de a notificació prèvia en aquest sentit exercitada amb una antelació mínima 
de sis mesos a llur efectivitat.” 

 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb els vots a favor dels regidors 
dels grups municipals PSC, PP, UAM, C’s i el regidor no adscrit senyor Benedicto i amb 
l’abstenció dels grups municipals CIU I CUP, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
1.1.1.1.---- Aprovar desistir el pròxim dia 31 d’octubre de 2016 del contracte d’arrendament de 
l’immoble propietat situada al carrer Baix Penedès, 1, destinat a Jutjat de Pau. 
 
2.2.2.2.---- Comunicar a la propietat, de forma expressa, la denúncia de l’esmentat contracte, 
d’acord amb el que disposa la seva clàusula Primera. 
 
3.3.3.3.---- Disposar que el/les departament/s corresponent/s facin els tràmits necessaris, si s’escau, 
per donar de baixa a l’Ajuntament de Calafell en tots els serveis de subministraments  que 
consti en relació a l’esmentat contracte d’arrendament. 
 
4.4.4.4.---- Notificar a la interessada la present resolució. 
 
5.5.5.5.---- Advertir a la interessada que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=7909.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 13 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 1 del membre de 
C’S, 1 dels membres d’ERC, i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 8 
abstencions: 2 dels membres de la CUP i 6 dels membres de CIU acorda: 
 
1.1.1.1.---- Aprovar desistir el pròxim dia 31 d’octubre de 2016 del contracte d’arrendament de 
l’immoble propietat situada al carrer Baix Penedès, 1, destinat a Jutjat de Pau. 
 
2.2.2.2.---- Comunicar a la propietat, de forma expressa, la denúncia de l’esmentat contracte, 
d’acord amb el que disposa la seva clàusula Primera. 
 
3.3.3.3.---- Disposar que el/les departament/s corresponent/s facin els tràmits necessaris, si s’escau, 
per donar de baixa a l’Ajuntament de Calafell en tots els serveis de subministraments  que 
consti en relació a l’esmentat contracte d’arrendament. 
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4.4.4.4.---- Notificar a la interessada la present resolució. 
 
5.5.5.5.---- Advertir a la interessada que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
 
15. 15. 15. 15. PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE LLOGUER IMMOBLE SITUAT AL C/ LLUÍS PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE LLOGUER IMMOBLE SITUAT AL C/ LLUÍS PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE LLOGUER IMMOBLE SITUAT AL C/ LLUÍS PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE LLOGUER IMMOBLE SITUAT AL C/ LLUÍS 
COMPANYS 57, LOCAL 2COMPANYS 57, LOCAL 2COMPANYS 57, LOCAL 2COMPANYS 57, LOCAL 2    
 
FetsFetsFetsFets    
    
En data 24 de setembre de 2008, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell, en 
sessió ordinària, va aprovar la proposta de conveni d’arrendament entre l’Ajuntament i la 
propietat pel que aquests últims van arrendar el seu local 2 situat al carrer Lluis companys, 
57, planta baixa, de Calafell per esser destinat als Serveis de la Regidoria de Benestar Social.  
 
En data 28 de octubre de 2008, les parts van formalitzar l’esmentat contracte i van pactar 
que el termini vigència començaria comptar el dia 1 de novembre de 2008 i que el temps de 
duració seria de 5 anys prorrogable per 5 anys més, previ pacte exprés de les parts. 
 
En data 27 de gener de 2015, la Junta de Govern Local de L’Ajuntament de Calafell va 
aprovar la pròrroga d’aquest contracte fins el dia 31 de desembre de 2015.  
 
Posteriorment, en data 2 d’abril de 2015, la Junta de Govern de l’Ajuntament va aprovar la 
darrera pròrroga fins l’any 2016. El 28 d’abril de 2015, les parts van signar la pròrroga del 
contracte mitjançant la qual van formalitzar-la fins el dia 1 de novembre de 2016. 
 
Es voluntat de l’Ajuntament de Calafell desistir del present arrendament i de altres 
d’arrendaments ocupats per diferents serveis municipals, sempre que sigui possible i el servei 
ho permeti, i resituar-los en altres immobles propietat municipal amb l’única finalitat d’anar 
reduint, progressivament, l’actual despesa generada pels diferents arrendaments. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte director del departament d’Urbanisme de 17 de febrer de 
2016, incorporat a l’expedient de justificació del trasllat de dependències municipals situades 
en locals de lloguer a locals de propietat municipal. 
 
Antecedents de dAntecedents de dAntecedents de dAntecedents de dretretretret    
    
D’acord amb la Clàusula Primera del Contracte de Lloguer, de 28 d’octubre de 2008, subscrit 
per les parts: 
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 “Primera.- El termini de vigència del present arrendament es començarà a comptar el 
dia 1 de novembre de 2008. El temps de duració d’aquest contracte serà de CINC (5) 
ANYS, amb subjecció a allò que disposa l’article 4, apartat 3 de la Llei 29/1994, de 24 
de novembre, d’Arrendaments Urbans, i l’article 1255 del Codi Civil. Arribat el seu 
termini, el contracte es prorrogarà previ pacte exprés de les parts per períodes de 
quinquenals a menys denúncia de venciment de qualsevol de les parts manifestada de 
forma expressa i amb antelació mínima de tres mesos al venciment. 
No obstant, es concedeix a l’arrendatari la facultat de desistiment del contracte en 
qualsevol moment de la seva vigència, a partir del cinquè any de durada, amb lúnic 
requisit de a notificació prèvia en aquest sentit exercitada amb una antelació mínima 
de sis mesos a llur efectivitat.” 
 

La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb els vots a favor dels regidors 
dels grups municipals PSC, PP, UAM, C’s i el regidor no adscrit senyor Benedicto i amb 
l’abstenció dels grups municipals CIU I CUP, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
1.1.1.1.---- Aprovar desistir el pròxim dia 31 d’octubre de 2016 del contracte d’arrendament del local 
2, propietat de la propietat, situat al carrer Lluis Companys, 57, planta baixa de Calafell, 
destinat als serveis de la Regidoria de Benestar Social. 
 
2.2.2.2.---- Comunicar a la propietat i al Sr. Eugenio Collado Cortes, de forma expressa, la denúncia 
de l’esmentat contracte, d’acord amb el que disposa la seva clàusula Primera. 
 
3.3.3.3.---- Disposar que el/les departament/s corresponent/s facin els tràmits necessaris, si s’escau, 
per donar de baixa a l’Ajuntament de Calafell en tots els serveis de subministraments  que 
consti en relació a l’esmentat contracte d’arrendament. 
 
4.4.4.4.---- Notificar a les interessades la present resolució. 
 
5.5.5.5.---- Advertir a les interessades que si es volen impugnar la present resolució, que posa fi a la 
via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=7910.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots a 
favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels 
membres d’ERC, 1 del membre de C’s, i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 
8 abstencions: 2 dels membres de la CUP i 6 dels membres de CIU, acorda: 
 
1.1.1.1.---- Aprovar desistir el pròxim dia 31 d’octubre de 2016 del contracte d’arrendament del local 
2, propietat de la propietat, situat al carrer Lluis Companys, 57, planta baixa de Calafell, 
destinat als serveis de la Regidoria de Benestar Social. 
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2.2.2.2.---- Comunicar a la propietat, de forma expressa, la denúncia de l’esmentat contracte, 
d’acord amb el que disposa la seva clàusula Primera. 
 
3.3.3.3.---- Disposar que el/les departament/s corresponent/s facin els tràmits necessaris, si s’escau, 
per donar de baixa a l’Ajuntament de Calafell en tots els serveis de subministraments  que 
consti en relació a l’esmentat contracte d’arrendament. 
 
4.4.4.4.---- Notificar a les interessades la present resolució. 
 
5.5.5.5.---- Advertir a les interessades que si es volen impugnar la present resolució, que posa fi a la 
via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
    
16. 16. 16. 16. PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE DE LLOGUER IMMOBLE LOCALS 3 I 4, C/ PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE DE LLOGUER IMMOBLE LOCALS 3 I 4, C/ PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE DE LLOGUER IMMOBLE LOCALS 3 I 4, C/ PROPOSTA DESISTIMENT CONTRACTE DE LLOGUER IMMOBLE LOCALS 3 I 4, C/ 
LLUIS COMPANYS 57LLUIS COMPANYS 57LLUIS COMPANYS 57LLUIS COMPANYS 57    
    
FetsFetsFetsFets    
    
En data 24 de setembre de 2008, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell, en sessió 
ordinària, va aprovar la proposta de conveni d’arrendament entre l’Ajuntament i la propietat pel que 
aquesta última va arrendar els seus locals 3 i 4 situats al carrer Lluis companys, 57, planta baixa, de 
Calafell per esser destinats als Serveis de la Regidoria de Benestar Social.  
 
En data 28 de octubre de 2008, les parts van formalitzar l’esmentat contracte i van pactar que el 
termini vigència començaria comptar el dia 1 de novembre de 2008 i que el temps de duració seria de 
5 anys prorrogable per 5 anys més, previ pacte exprés de les parts. 
 
En data 27 de gener de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va aprovar la 
pròrroga d’aquest contracte fins el dia 31 de desembre de 2015.  
 
Posteriorment, en data 2 d’abril de 2015, la Junta de Govern de l’Ajuntament va aprovar la darrera 
pròrroga fins l’any 2016. El 28 d’abril de 2015, les parts van signar la pròrroga del contracte 
mitjançant la qual van formalitzar-la fins el dia 1 de novembre de 2016. 
 
Es voluntat de l’Ajuntament de Calafell desistir del present arrendament i de altres d’arrendaments 
ocupats per diferents serveis municipals, sempre que sigui possible i el servei ho permeti, i resituar-los 
en altres immobles propietat municipal amb l’única finalitat d’anar reduint, progressivament, l’actual 
despesa generada pels diferents arrendaments. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte director del departament d’Urbanisme de 17 de febrer de 2016, 
incorporat a l’expedient de justificació del trasllat de dependències municipals situades en locals de 
lloguer a locals propietat municipal. 
 
Antecedents de dretAntecedents de dretAntecedents de dretAntecedents de dret    
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D’acord amb la Clàusula Primera del Contracte de Lloguer, de 28 d’octubre de 2008, subscrit per les 
parts: 

 “Primera.- El termini de vigència del present arrendament es començarà a comptar el dia 1 de 
novembre de 2008. El temps de duració d’aquest contracte serà de CINC (5) ANYS, amb 
subjecció a allò que disposa l’article 4, apartat 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 
d’Arrendaments Urbans, i l’article 1255 del Codi Civil. Arribat el seu termini, el contracte es 
prorrogarà previ pacte exprés de les parts per períodes de quinquenals a menys denúncia de 
venciment de qualsevol de les parts manifestada de forma expressa i amb antelació mínima de 
tres mesos al venciment. 
No obstant, es concedeix a l’arrendatari la facultat de desistiment del contracte en qualsevol 
moment de la seva vigència, a partir del cinquè any de durada, amb lúnic requisit de a 
notificació prèvia en aquest sentit exercitada amb una antelació mínima de sis mesos a llur 
efectivitat.” 

 
La Comissió Informativa amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals PSC, PP, UAM, ERC, 
C’s i el regidor no adscrit senyor Benedicto i l’abstenció dels grups municipals CUP I CIU, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord:  
 
1.1.1.1.---- Aprovar desistir el pròxim dia 31 d’octubre de 2016 del contracte d’arrendament dels locals 3 i 4,  
situat al carrer Lluis Companys, 57, planta baixa de Calafell, destinats als serveis de la Regidoria de 
Benestar Social. 
 
2.2.2.2.---- Comunicar a la propietat de forma expressa, la denúncia de l’esmentat contracte, d’acord amb el 
que disposa la seva clàusula Primera. 
 
3.3.3.3.---- Disposar que el/les departament/s corresponent/s facin els tràmits necessaris, si s’escau, per donar 
de baixa a l’Ajuntament de Calafell en tots els serveis de subministraments  que consti en relació a 
l’esmentat contracte d’arrendament. 
 
4.4.4.4.---- Notificar a la interessada la present resolució. 
 
5.5.5.5.---- Advertir a la interessada que si es volen impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=7911.0 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=7924.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=7958.0 
Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=7975.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=7994.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=7998.0 
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Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8027.0 
 
Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8030.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8125.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8128.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8135.0 
 
Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8144.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8149.0 
 
Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8153.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8351.0 
 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8354.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8454.0 
 
Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8456.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8660.0 
 
Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8678.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8706.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8710.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8712.0 
 
Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8715.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8731.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8732.0 
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Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8735.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8736.0 
 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8744.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8853.0 
 
Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8856.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8960.0 
 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=8967.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9002.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 13 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 1 del membre de 
C’S, 2 dels membres d’ERC i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, 8 
abstencions: 2 del smembres de la CUP i 6 dels membres de CIU, acorda: 
 
1.1.1.1.---- Aprovar desistir el pròxim dia 31 d’octubre de 2016 del contracte d’arrendament dels locals 3 i 4,  
situat al carrer Lluis Companys, 57, planta baixa de Calafell, destinats als serveis de la Regidoria de 
Benestar Social. 
 
2.2.2.2.---- Comunicar a la propietat, de forma expressa, la denúncia de l’esmentat contracte, d’acord amb el 
que disposa la seva clàusula Primera. 
 
3.3.3.3.---- Disposar que el/les departament/s corresponent/s facin els tràmits necessaris, si s’escau, per donar 
de baixa a l’Ajuntament de Calafell en tots els serveis de subministraments  que consti en relació a 
l’esmentat contracte d’arrendament. 
 
4.4.4.4.---- Notificar a la interessada la present resolució. 
 
5.5.5.5.---- Advertir a la interessada que si es volen impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 

17. 17. 17. 17. PROPOSTA SOBRE LA MODIFICACIÓ NÚM. 01/2016 DE L’ACTUAL RELACIÓ DE LLOCS PROPOSTA SOBRE LA MODIFICACIÓ NÚM. 01/2016 DE L’ACTUAL RELACIÓ DE LLOCS PROPOSTA SOBRE LA MODIFICACIÓ NÚM. 01/2016 DE L’ACTUAL RELACIÓ DE LLOCS PROPOSTA SOBRE LA MODIFICACIÓ NÚM. 01/2016 DE L’ACTUAL RELACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL    
    
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9021.0 
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Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9021.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9032.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9149.0 
 
Joan Maria Triadó Juan 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9152.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9327.0 
 
Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9351.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9467.0 
 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9470.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9473.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9819.0 
 
Joan Maria Triadó Juan 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9834.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9981.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=9989.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10091.0 
 
Joan Maria Triadó Juan 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10094.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10153.0    
    
    
18. 18. 18. 18. PROPOSTA SOBRE INTRODUPROPOSTA SOBRE INTRODUPROPOSTA SOBRE INTRODUPROPOSTA SOBRE INTRODUIR NOUS SUPÒSITS DE COMPLEMENTACIÓ, SI ESCAU, DE IR NOUS SUPÒSITS DE COMPLEMENTACIÓ, SI ESCAU, DE IR NOUS SUPÒSITS DE COMPLEMENTACIÓ, SI ESCAU, DE IR NOUS SUPÒSITS DE COMPLEMENTACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA PRESTACIÓ ECONÒMICA D’INCAPACITAT TEMPORAL I CRITERIS DE GESTIÓLA PRESTACIÓ ECONÒMICA D’INCAPACITAT TEMPORAL I CRITERIS DE GESTIÓLA PRESTACIÓ ECONÒMICA D’INCAPACITAT TEMPORAL I CRITERIS DE GESTIÓLA PRESTACIÓ ECONÒMICA D’INCAPACITAT TEMPORAL I CRITERIS DE GESTIÓ    
    
FetsFetsFetsFets    
    
1. El 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
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competitivitat. L’article 9 regula la prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal 
del personal al servei de les Administracions Públiques.  

 
2. El 19 de juliol de 2012 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat correcció d’errors del 

Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, entre els quals rectifica l’article 9.2.1, el qual 
estableix el següent: “En la página 50449, artículo 9, apartado 2.1.º, donde dice: «… A 
partir del día vigésimo primero y hasta el nonagésimo, ambos inclusive, podrá 
reconocerse la totalidad de las retribuciones básicas, de la prestación por hijo a cargo, en 
su caso, y de las retribuciones complementarias», debe decir: «… A partir del día 
vigésimo primero, inclusive, podrá reconocerse una prestación equivalente al cien por 
cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la 
incapacidad”. 
 

3. L’apartat 5 de l’article 9 del citat Reial Decret Llei 20/2012 estableix que cada 
Administració Pública podrà determinar, respecte al seu personal, els supòsits en què 
amb caràcter excepcional i degudament justificats es poden establir fins arribar a la 
totalitat de les retribucions percebudes. 

 
4. El 27 de setembre de 2012, per acord de Ple, es va acordar per part d’aquesta 

Corporació, en referència a la complementació de les prestacions en situacions 
d’incapacitat temporal, el següent: 

 
“Primer.“Primer.“Primer.“Primer.---- Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el 
Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al servei de l’Ajuntament de Calafell: 
 

a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, un 
complement retributiu del 50% els 3 primers dies, un altre del 15% sobre la 
percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada 
(INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un altre del 25% sobre la percepció de l’entitat 
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 
en endavant. 

 
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, un 

complement retributiu del 25% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o 
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA),a partir del 1er dia de baixa. 

 
c) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes per 

hospitalització o intervenció quirúrgica per malaltia greu o molt greu acreditat per 
informe mèdic, un complement retributiu del 25% sobre la percepció de l’entitat 
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 
primer dia en endavant, fins a un màxim de 8 mesos. 

 
Aquests complements no seran d'aplicació als/a les empleats/des públics/públiques que a 
l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, 
es trobin en la situació d'incapacitat temporal, als quals se’ls aplicarà la normativa en vigor 
anterior a aquesta data.” 
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5. Atès que és intenció d’aquesta Corporació introduir nous supòsits de complementació 

per tal d’introduir els que actualment té la Generalitat de Catalunya, proposant l’exclusió 
de la limitació dels vuit mesos, i que la totalitat dels supòsits d’excepció en situacions 
d’incapacitat temporal que derivin de contingències comunes, siguin els següents: 
 
- Hospitalització 
- Intervenció quirúrgica 
- Malaltia greu o molt greu 
- Malaltia contagiosa 
- Processos oncològics 
- Per processos d’incapacitat de les empleades públiques embarassades 
- Per processos d’incapacitat del personal víctima de situacions de violència de gènere 
 

6. El 16 de febrer de 2016 es va informar en la reunió de la comissió paritària 
d’interpretació i seguiment del conveni col·lectiu i en la d’interpretació i seguiment del 
pacte socioeconòmic del personal de l’Ajuntament de Calafell, així com a la 
representació sindical, aquesta intenció amb el resultat favorable de tots els assistents.  
 

7. El 18 de febrer de 2016 la directora de Recursos Humans ha emès informe núm. 
0067/2016/RH/CG sobre la procedència en relació a la legislació aplicable i la tramitació 
a seguir, que s’uneix a l’expedient. 

 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

 
1. A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 20/2012, i d’acord amb el seu 
article 9, un cop feta la correcció d’errors, publicada al BOE de 19 de juliol de 2012, s’ha 
establert que: 
 
- “La prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de 
les Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regirà pel disposat en aquest 
article”. No hi ha distinció entre el personal funcionari i el personal laboral. 
 
- “Cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives competències, podrà 
complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General 
de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, 
d'acord amb els següents límits: 
 
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant els 3 
primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins a arribar a com a màxim el 
50% de les retribucions que es vengen percebent en el mes anterior al de causar-se la 
incapacitat. Des del dia 4rt fins al 20è, ambdós inclusivament, el complement que es pugui 
sumar a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social haurà de ser tal que, en 
cap cas, sumades ambdues quantitats, se superi el 75% de les retribucions que vinguessin 
corresponent a aquest personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del 
dia 21è, inclusivament, podrà reconèixer-se una prestació equivalent al 100% de les 
retribucions que es vinguessin percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. 
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b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la 
prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser complementada, des del primer dia, 
fins a arribar a com a màxim al 100% de les retribucions que vinguessin corresponent a dita 
personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat”. 
 
- En el seu article 9.5 estableix que “Cada administració pública pot determinar, 
respecte al seu personal , els supòsits en què amb caràcter excepcional i degudament 
justificats es pugui establir un complement fins a arribar , com a màxim , el cent per cent de 
les retribucions que vinguessin gaudint en cada moment. A aquests efectes , es consideren 
en tot cas degudament justificats els supòsits d'hospitalització i intervenció quirúrgica.” La 
Disposició Transitòria 15 establia que “Les previsions contingudes en l'article 9 relatives a les 
prestacions econòmiques en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les 
Administracions Públiques acollit al Règim General de la Seguretat Social seran 
desenvolupades per cada Administració Pública en el termini de 3 mesos des de la publicació 
d'aquest Reial Decret-llei, termini a partir del com assortirà efectes en tot cas”. 
 
2. El 27 de setembre de 2012 per acord de Ple de l’Ajuntament de Calafell es va donar 
compliment a aquesta normativa, en els extrems que disposa el punt 4 de la relació de fets. 
 
3. Article 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i 
52.1.j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, on s’estableix que la competència recau en el Ple de 
l’Ajuntament per aprovar aquest tipus d’acord que regula l’article 9 del RDLlei 20/2012, així 
com als articles 47.1 i 114.1 de les mateixes normes, respectivament, que estableixen que el 
quòrum exigible per aprovar-ho serà la majoria simple del nombre de membres presents. 
 
4. Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament són suficients per fer 
front a aquesta possibilitat de complementar les prestacions per situacions d'incapacitat 
temporal, en els termes i amb les limitacions establertes, per dotar-se al personal en la 
totalitat de les seves retribucions. 
 
5. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 
 
6. Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, en quant a les competències del Ple. 
 
7. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el 
regidor Joan Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. 
 
La Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
1. Introduir nous supòsits al punt PRIMER. C) de l’acord de Ple de 27 de setembre de 
2012, sobre complementació, si escau, de les prestacions a percebre en situacions 
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d’incapacitat temporal, i excloure la limitació de fins a un màxim de 8 mesos de 
complementació, quedant redactat de la següent forma: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari i personal laboral 
inclòs en el Règim General de Seguretat Social al servei de l’Ajuntament de Calafell: 
 
C) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes per 
hospitalització, intervenció quirúrgica, malaltia greu o molt greu, malaltia contagiosa, 
processos oncològics, per processos d’incapacitat de les empleades públiques embarassades, 
o per processos d’incapacitat del personal víctima de situacions de violència de gènere un 
complement retributiu del 25% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa 
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia primer dia en endavant.  
 
2. Els efectes d’aquests supòsits seran a partir del dia següent a la seva aprovació, sense 
tenir caràcter retroactiu. Els processos d’incapacitat temporal que es trobin actualment en 
actiu i es trobin dins d’alguna d’aquestes situacions els hi serà d’aplicació els efectes 
econòmics a partir de l’entrada en vigor d’aquest nou acord. 
 
3. Establir la determinació dels següents criteris per a facilitar la gestió dels processos 
d’incapacitat temporal:  
 
---- En les situacions d’incapacitat temporal que comportin hospitalització o intervenció 
quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i 
sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les derivades de 
processos oncològics, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà des 
del primer dia de la baixa mèdica. A aquests efectes, els supòsits d’intervenció quirúrgica es 
complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos 
en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut, segons informe mèdic que ho 
acrediti. 
 
---- En les situacions d’incapacitat temporal per processos d’incapacitat de les empleades 
públiques embarassades, o per processos d’incapacitat del personal víctima de situacions de 
violència de gènere, les persones interessades hauran d’acreditar la seva condició 
d’embarassada mitjançant informe mèdic o assistencial; i en el cas de violència de gènere, 
mitjançant qualsevol dels mitjans previstos a l’article 23 de l’actual Llei de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere.  
 
---- En els casos d’hospitalització o d’intervenció quirúrgica s’haurà d’acreditar que s’ha 
produït l’hospitalització o la intervenció quirúrgica mitjançant el corresponent justificant del 
centre hospitalari o l’informe mèdic d’alta hospitalària. 
 
---- En els casos de processos oncològics s’acreditarà mitjançant el corresponent informe 
mèdic. 
 
---- En els casos de malaltia greu o molt greu, o els casos de malaltia contagiosa 
s’acreditarà amb el corresponent informe mèdic que ho acrediti.  
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---- El procediment per al reconeixement de les millores voluntàries derivades dels supòsits 
excepcionals s’iniciaran a sol·licitud de la persona interessada que haurà d’acreditar, d’acord 
amb el que es disposa, l’excepcionalitat que correspongui.  
 
4. Adquirir el compromís Corporatiu de què en el proper Ple, i prèvia la seva aprovació, 
si escau, pel Consell Rector de l’Organisme Autònom Municipal (OAM)- Fundació Castell de 
Calafell, s’adhereixi el seu personal a les millores que gaudeix el personal empleat de 
l’Ajuntament de Calafell respecte a la complementació de la prestació econòmica 
d’incapacitat temporal i els seus criteris de gestió.  
  
5. Notificar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria Municipals, i de 
Recursos Humans, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, seccions sindicals, i exposar-
lo al portal de l’empleat i donar compte a la gestoria que porta els temes de personal, pel seu 
coneixement i als efectes escaients 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10180.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10198.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10397.0 
 
Joan Maria Triadó Juan 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10401.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10454.0 
 
Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10474.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10540.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10556.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda: 
 
1. Introduir nous supòsits al punt PRIMER. C) de l’acord de Ple de 27 de setembre de 
2012, sobre complementació, si escau, de les prestacions a percebre en situacions 
d’incapacitat temporal, i excloure la limitació de fins a un màxim de 8 mesos de 
complementació, quedant redactat de la següent forma: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari i personal laboral 
inclòs en el Règim General de Seguretat Social al servei de l’Ajuntament de Calafell: 
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D) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes per 
hospitalització, intervenció quirúrgica, malaltia greu o molt greu, malaltia contagiosa, 
processos oncològics, per processos d’incapacitat de les empleades públiques embarassades, 
o per processos d’incapacitat del personal víctima de situacions de violència de gènere un 
complement retributiu del 25% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa 
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia primer dia en endavant.  
 
2. Els efectes d’aquests supòsits seran a partir del dia següent a la seva aprovació, sense 
tenir caràcter retroactiu. Els processos d’incapacitat temporal que es trobin actualment en 
actiu i es trobin dins d’alguna d’aquestes situacions els hi serà d’aplicació els efectes 
econòmics a partir de l’entrada en vigor d’aquest nou acord. 
 
3. Establir la determinació dels següents criteris per a facilitar la gestió dels processos 
d’incapacitat temporal:  
 
---- En les situacions d’incapacitat temporal que comportin hospitalització o intervenció 
quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i 
sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les derivades de 
processos oncològics, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà des 
del primer dia de la baixa mèdica. A aquests efectes, els supòsits d’intervenció quirúrgica es 
complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos 
en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut, segons informe mèdic que ho 
acrediti. 
 
---- En les situacions d’incapacitat temporal per processos d’incapacitat de les empleades 
públiques embarassades, o per processos d’incapacitat del personal víctima de situacions de 
violència de gènere, les persones interessades hauran d’acreditar la seva condició 
d’embarassada mitjançant informe mèdic o assistencial; i en el cas de violència de gènere, 
mitjançant qualsevol dels mitjans previstos a l’article 23 de l’actual Llei de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere.  
 
---- En els casos d’hospitalització o d’intervenció quirúrgica s’haurà d’acreditar que s’ha 
produït l’hospitalització o la intervenció quirúrgica mitjançant el corresponent justificant del 
centre hospitalari o l’informe mèdic d’alta hospitalària. 
 
---- En els casos de processos oncològics s’acreditarà mitjançant el corresponent informe 
mèdic. 
 
---- En els casos de malaltia greu o molt greu, o els casos de malaltia contagiosa 
s’acreditarà amb el corresponent informe mèdic que ho acrediti.  
 
---- El procediment per al reconeixement de les millores voluntàries derivades dels supòsits 
excepcionals s’iniciaran a sol·licitud de la persona interessada que haurà d’acreditar, d’acord 
amb el que es disposa, l’excepcionalitat que correspongui.  
 
4. Adquirir el compromís Corporatiu de què en el proper Ple, i prèvia la seva aprovació, 
si escau, pel Consell Rector de l’Organisme Autònom Municipal (OAM)- Fundació Castell de 
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Calafell i pel Consell d’Administració de CEMSSA, s’adhereixi el seu personal a les millores 
que gaudeix el personal empleat de l’Ajuntament de Calafell respecte a la complementació 
de la prestació econòmica d’incapacitat temporal i els seus criteris de gestió.  
  
5. Notificar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria Municipals, i de 
Recursos Humans, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, seccions sindicals, i exposar-
lo al portal de l’empleat i donar compte a la gestoria que porta els temes de personal, pel seu 
coneixement i als efectes escaients. 
 

  
19. 19. 19. 19. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 17.5 DE L'ANNEX III MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 17.5 DE L'ANNEX III MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 17.5 DE L'ANNEX III MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 17.5 DE L'ANNEX III 
DE LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELLDE LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELLDE LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELLDE LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL    
 
FetsFetsFetsFets    
    
1. 1. 1. 1. El 31 d’octubre de 2012 per acord de Ple es va aprovar l’annex III de les Condicions 
específiques de la Policia Local de l’actual Pacte  Socioeconòmic del personal funcionari al 
servei de l’Ajuntament de Calafell.  
 
2. El 31 de gener de 2013 es va publicar en el BOPT número 26, Resolució de 21 de gener de 
2013 de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació, Serveis Territorials 
a Tarragona, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del pacte 
socioeconòmic del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Calafell que incorpora 
l’Annex III de les condicions específiques de la Policia Local, per als anys 2013-2014 (codi de 
conveni núm. 43001572131997). 
 
3. Vist el que disposa el darrer paràgraf de l’article 17.5  de l’esmentat acord pel que fa a les 
retribucions complementàries per causes organitzatives del servei de Policia local, i 
concretament, complement de treball a torns de rotació 24 hores, pel que fa a les situacions 
de baixa per malaltia comuna o accident no laboral. Literalment disposa:  

“... 
En situacions de baixa per malaltia comuna o accident no laboral aquest complement es 
reduirà en el 50% a partir del dia 21 de la data de baixa mèdica”. 
 

4. El 9 de febrer de 2016 es va reunir la Comissió sectorial de la Policia local de Calafell per 
tal de tractar, entre d’altres temes, sobre la modificació de l’article 17.5 de l’Annex III de les 
condicions específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell. Concretament es va 
acordar modificar el darrer paràgraf d’aquest punt en el sentit de què en situacions de baixa 
per malaltia comuna o accident no laboral en situacions d’hospitalització, intervenció 
quirúrgica, processos oncològics, processos d’incapacitat de les empleades públiques 
embarassades o processos d’incapacitat del personal víctima de situacions de violència de 
gènere, no es reduís aquest complement en el 50% a partir del dia 21 de la data de baixa 
mèdica. 
 
5. El 16 de febrer de 2016 es va reunir la Mesa de negociació en comissió paritària per tal de 
negociar aquest punt, amb el resultat d’acord per totes les parts en el sentit que el darrer 
apartat de l’article 17.5 del mencionat Annex III de les condicions específiques de la Policia 
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local de Calafell fos modificat amb el següent redactat, i amb efectes a partir de la seva 
publicació: 

“... 
En situacions de baixa per malaltia comuna o accident no laboral aquest complement es 
reduirà en el 50% a partir del dia 21 de la data de baixa mèdica, a excepció de què 
aquestes situacions d’incapacitat temporal derivin dels supòsits d’excepció següents: 

18. Hospitalització 
19. Intervenció quirúrgica 
20. Malaltia greu o molt greu 
21. Malaltia contagiosa 
22. Processos oncològics 
23. Per processos d’incapacitat de les empleades públiques embarassades 
24. Per processos d’incapacitat del personal víctima de situacions de 
violència de gènere”. 

 
6. Atès que els pactes signats i els acords, i les seves modificacions, una vegada ratificats, 
s’han de trametre a l’oficina pública que cada Administració competent determini i l’autoritat 
respectiva n’ha d’ordenar la publicació en el butlletí oficial que correspongui en funció de 
l’àmbit territorial. 
 
7. Atès que aquesta modificació no suposa cap increment retributiu. 
 
9. El 19 de febrer de 2016 la directora de Recursos Humans, amb la conformitat de la 
Interventora municipal, ha emès informe núm. 0068/2016/RH/CG, que s’uneix a l’expedient. 
 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. 1. 1. 1. L'article 33, 34, 36,3, 37 i 38.6, i 39,4 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. 
 
2. Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 
 
3. Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 
4. Llei 16/1991, de 10 de juliol de les Policies Locals. 
 
5. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i 
mobilitat de les policies locals. 
 
6. Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical. 
 
7. Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. 
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8. Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, en quant a les competències del Ple. 
 
9. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor 
Joan Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans.     
 
La Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
1. Modificar el darrer paràgraf de l’article 17.5 de l’Annex III de les condicions específiques de 
la Policia local de l’actual pacte socioeconòmic del personal funcionari al servei de 
l’Ajuntament de Calafell (codi conveni núm. 43001572131997), pel que fa al complement de 
treball a torns de rotació 24 hores, i concretament, en les situacions de baixa per malaltia 
comuna o accident no laboral, quedant modificat amb el següent redactat, i amb efectes a 
partir de la seva publicació: 

“... 
En situacions de baixa per malaltia comuna o accident no laboral aquest complement es 
reduirà en el 50% a partir del dia 21 de la data de baixa mèdica, a excepció de què 
aquestes situacions d’incapacitat temporal derivin dels supòsits d’excepció següents: 

- Hospitalització 
- Intervenció quirúrgica 
- Malaltia greu o molt greu 
- Malaltia contagiosa 
- Processos oncològics 
- Per processos d’incapacitat de les empleades públiques embarassades 
- Per processos d’incapacitat del personal víctima de situacions de violència de 

gènere” 
  
Els efectes d’aquesta nova redacció serà a partir del dia següent a la seva publicació, sense 
tenir caràcter retroactiu. Els processos d’incapacitat temporal que es trobin en actiu i es 
trobin dins d’alguna d’aquestes situacions els hi serà d’aplicació els efectes econòmics a partir 
de què entri en vigor. “ 
 
2. Trametre aquesta modificació de l’article 17.5 de l’Annex III -Condicions específiques de la 
Policia Local- de l’actual Pacte  Socioeconòmic del personal funcionari al servei d’aquest 
Ajuntament, a l'Oficina Pública del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
per la seva inscripció a Registre i posterior publicació. 
 
3. Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipals, al Departament de Recursos 
Humans, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, seccions sindicals, i exposar-lo al portal 
de l’empleat i donar compte a la gestoria que porta els temes de personal, pel seu 
coneixement i als efectes escaients. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10557.0 
Intervenció 20.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10566.0 
Intervenció 20.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10668.0 
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat del nombre total 
de membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 
 
Modificar el darrer paràgraf de l’article 17.5 de l’Annex III de les condicions específiques de la 
Policia local de l’actual pacte socioeconòmic del personal funcionari al servei de l’Ajuntament 
de Calafell (codi conveni núm. 43001572131997), pel que fa al complement de treball a 
torns de rotació 24 hores, i concretament, en les situacions de baixa per malaltia comuna o 
accident no laboral, quedant modificat amb el següent redactat, i amb efectes a partir de la 
seva publicació: 

“... 
En situacions de baixa per malaltia comuna o accident no laboral aquest complement es 
reduirà en el 50% a partir del dia 21 de la data de baixa mèdica, a excepció de què 
aquestes situacions d’incapacitat temporal derivin dels supòsits d’excepció següents: 

- Hospitalització 
- Intervenció quirúrgica 
- Malaltia greu o molt greu 
- Malaltia contagiosa 
- Processos oncològics 
- Per processos d’incapacitat de les empleades públiques embarassades 
- Per processos d’incapacitat del personal víctima de situacions de violència de 

gènere” 
  
Els efectes d’aquesta nova redacció serà a partir del dia següent a la seva publicació, sense 
tenir caràcter retroactiu. Els processos d’incapacitat temporal que es trobin en actiu i es 
trobin dins d’alguna d’aquestes situacions els hi serà d’aplicació els efectes econòmics a partir 
de què entri en vigor. “ 
 
1. Trametre aquesta modificació de l’article 17.5 de l’Annex III -Condicions específiques de 

la Policia Local- de l’actual Pacte  Socioeconòmic del personal funcionari al servei 
d’aquest Ajuntament, a l'Oficina Pública del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, per la seva inscripció a Registre i posterior publicació. 
 

2. Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipals, al Departament de 
Recursos Humans, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, seccions sindicals, i 
exposar-lo al portal de l’empleat i donar compte a la gestoria que porta els temes de 
personal, pel seu coneixement i als efectes escaients. 

 
 
    
20. 20. 20. 20. APROVAR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LES BASES D'ATORGAMEAPROVAR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LES BASES D'ATORGAMEAPROVAR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LES BASES D'ATORGAMEAPROVAR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LES BASES D'ATORGAMENT DE NT DE NT DE NT DE 
SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS CULTURALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL PER A SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS CULTURALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL PER A SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS CULTURALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL PER A SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS CULTURALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL PER A 
L'EXERCICI 2016 PER UN IMPORT DE 59.400 EUROSL'EXERCICI 2016 PER UN IMPORT DE 59.400 EUROSL'EXERCICI 2016 PER UN IMPORT DE 59.400 EUROSL'EXERCICI 2016 PER UN IMPORT DE 59.400 EUROS    
    
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
    
Expedient referent a l’aprovació de la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions 
per les  entitats culturals  del municipi de Calafell, per a l'exercici 2016 i per un import de 59.400 
euros. 



                                                                                                                                                                
 

67 
 

    
FetsFetsFetsFets    
 
1. El teixit associatiu és un dels motors de la vida cultural i social d’un municipi, i Calafell compta amb 
més d’una vintena d’entitats culturals registrades, les quals participen en actes públics, col·laboren en 
diversos actes i exporten en nom del municipi pel territori. Aquestes associacions són organitzacions 
sense ànim de lucre i només disposen d’ ingressos en forma de quotes dels socis i de recaptacions que 
provenen d’activitats puntuals realitzades amb aquesta finalitat, com rifes, festivals o col·lectes 
públiques. 
 
2. L’any 2005 la Regidoria de Cultura va manifestar la voluntat de regular els atorgaments de 
subvencions a les entitats culturals i es van redactar les Bases Específiques per a la concessió de 
subvencions, que van ser aprovades el dia 4 d’abril de 2006 i publicades al BOP de la província de 
Tarragona núm. 92, del 21/04/06. 
 
3. L’any 2012 es van rectificar alguns punts de les bases que es van aprovar a la Junta de Govern Local 
del 28 de març de 2012 i es van publicar en el BOP de Tarragona núm. 96 del 25/04/2012. 
 
4. L’Ajuntament de Calafell, en data de 27 de febrer de 2014, i en sessió de Ple, aprova  l’Ordenança 
general de subvencions i es publica al BOPT 117 en data de 22 de maig de 2014. Aquesta ordenança 
es va redactar per tal d’adequar la normativa municipal a l’article 17.2 de la Llei general de 
subvencions 
 
5. L’Ajuntament de Calafell en Junta de Govern Local de data 11 de març de 2015, va aprovar unes 
noves bases. Aquestes van publicar-se en el BOP de Tarragona 68/2015, en data de 23 de març de 
2015. Aquesta convocatòria es regirà per aquestes bases. 
 
6. En data 16 de febrer, la tècnica de cultura emet informe en relació a la convocatòria pública de les 
bases d’atorgament de subvencions per les  entitats culturals del municipi de Calafell, per a l'exercici 
2016 i per un import de 59.400 euros. 
 
7. En data 16 de febrer de 2016 el departament de cultura sol·licita pd número 115/2016. 
 
8. En data 18 de febrer de 2016, la interventora emet informe d’intervenció núm.0074/2016 en relació 
a la pd 115/2016. 

FFFFonaments de dretonaments de dretonaments de dretonaments de dret    

 
1. Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions. 
 
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de 

novembre, general de subvencions. 
 
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d¡obres, activitats i serveis dels ens 

locals. 
 
4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
5. Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim 

local de Catalunya. 
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6. Bases que regeixen la convocatòria per a concedir subvencions a les entitats culturals, aprovades 
per la JGL del 28/03/2012 i publicades al BOP de la província de Tarragona núm. 96 del 
25/04/2012. 

 
7. Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell aprovada inicialment pel Ple del dia 

27/02/2014 i, publicada la seva aprovació definitiva, juntament amb el text íntegre, al BOPT 117 del 
22/05/2014. 

 
La Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat proposa al Ple, el següent acord:  
 
PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva per les  entitats culturals  del municipi de Calafell, per a l'exercici 
2016 i per un import de 59.400 euros. 
    
Segon.Segon.Segon.Segon.        Aprovar la proposta de despesa núm.115/2016 per import de 59.400 euros a càrrec 

de l’aplicació pressupostària E02/3340/4800012. 

Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.        Publicar la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions, en règim 

de concurrència competitiva per les  entitats culturals  del municipi de Calafell, per a l'exercici 

2016, en el BOP de Tarragona, en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en el 

tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i a la web de l’Ajuntament de Calafell, per termini de 

vint dies hàbils, sent el període per a presentació de sol·licituds, d'un mes, a partir de 

l'endemà de la publicació de l'edicte en el BOPT. 

Quart.Quart.Quart.Quart.   Donar compte d’aquest acord al departament d’intervenció i tresoreria. 

https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10687.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10687.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10697.0 
 
Mª Lluïsa Lastra Flores 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10728.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10748.0 
 
Mª Lluïsa Lastra Flores 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10752.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10760.0 
 
Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10774.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10783.0 
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Mª Lluïsa Lastra Flores 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10788.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10796.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat del 
nombre total de membres que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, acorda: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva per les  entitats culturals  del municipi de Calafell, per a l'exercici 
2016 i per un import de 59.400 euros. 
    
Segon.Segon.Segon.Segon.        Aprovar la proposta de despesa núm.115/2016 per import de 59.400 euros a càrrec 
de l’aplicació pressupostària E02/3340/4800012. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.        Publicar la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva per les  entitats culturals  del municipi de Calafell, per a l'exercici 
2016, en el BOP de Tarragona, en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en el 
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i a la web de l’Ajuntament de Calafell, per termini de 
vint dies hàbils, sent el període per a presentació de sol·licituds, d'un mes, a partir de 
l'endemà de la publicació de l'edicte en el BOPT. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.   Donar compte d’aquest acord al departament d’intervenció i tresoreria. 
    
21. 21. 21. 21. PPPPROPOSTA APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LES BASES ROPOSTA APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LES BASES ROPOSTA APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LES BASES ROPOSTA APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LES BASES 
D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LES AMPA’S  I ELS CENTRES ESCOLARS DEL D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LES AMPA’S  I ELS CENTRES ESCOLARS DEL D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LES AMPA’S  I ELS CENTRES ESCOLARS DEL D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LES AMPA’S  I ELS CENTRES ESCOLARS DEL 
MUNICIPI  2016 DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.MUNICIPI  2016 DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.MUNICIPI  2016 DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.MUNICIPI  2016 DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.    
 
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
    
Expedient referent a l’aprovació de la convocatòria pública de les bases d’atorgament de 
subvencions per als CENTRES ESCOLARS i AMPA’S del municipi, per a l'exercici 2016 i per un 
import de 11.800 i 8.800 euros. 
    
FetsFetsFetsFets    
    
1. 1. 1. 1. L’Ajuntament de Calafell concedeix una subvenció a tots els Centres Escolar per a la 
realització d’un projecte educatiu sobre el municipi en el que han de participar els alumnes. 
Les AMPA han de presentar les diferents activitats extraescolars que realitzen al centre durant 
el curs escolar vigent. 
 
2. L’any 2005 la Regidoria de Cultura va manifestar la voluntat de regular els atorgaments de 
subvencions als centres educatius i AMPA de Calafell i es van redactar les Bases Específiques 
per a la concessió de subvencions, que van ser aprovades el dia 4 d’abril de 2006 i publicades 
al BOP de la província de Tarragona núm. 92, del 21/04/06. 
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3. L’any 2012 es van rectificar alguns punts de les bases que es van aprovar a la Junta de 
Govern Local del 28 de març de 2012 i es van publicar en el BOP de Tarragona núm. 96 del 
25/04/2012. 
 
4. L’Ajuntament de Calafell, en data de 27 de febrer de 2014, i en sessió de Ple, aprova  
l’Ordenança general de subvencions i es publica al BOPT 117 en data de 22 de maig de 
2014. Aquesta ordenança es va redactar per tal d’adequar la normativa municipal a l’article 
17.2 de la Llei general de subvencions 
 
5. L’Ajuntament de Calafell en Junta de Govern Local de data 11 de març de 2015, va 
aprovar unes noves bases. Aquestes van publicar-se en el BOP de Tarragona 68/2015, en 
data de 23 de març de 2015. Aquesta convocatòria es regirà per aquestes bases. 
 
6. La subvenció serà atorgada als centres que presentin el seu projecte durant el curs escolar 
vigent. El projecte consisteix a lliurar una còpia de la programació de les activitats realitzades 
amb una breu valoració. La totalitat de la subvenció depèn del nombre d’alumnes que té el 
centre educatiu segons el barem establert a les bases de la convocatòria. 
 
7. En data 16 de febrer de 2016, la tècnica d’Ensenyament emet informe en relació a la 
convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions per els centres escolar i les 
Ampa’s del municipi de Calafell, per a l'exercici 2016 i per un import de 11.800 euros i 8.800 
euros. 
 
8. El 16 de febrer de 2016, el departament d’ensenyament sol·licita pd núm. 116 i 117/2016  
 
9. En data   de febrer de 2016 la interventora emet l’informe d’intervenció núm.0075 i 
0076/2016 en relació a les pd 116 i 117/2016. 
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FonamFonamFonamFonaments de dretents de dretents de dretents de dret    

1. Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions. 

2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
del 17 de novembre, general de subvencions. 

3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d¡obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 

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

5. Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 

6. Bases que regeixen la convocatòria per a concedir subvencions a les entitats culturals, 
aprovades per la JGL del 28/03/2012 i publicades al BOP de la província de Tarragona núm. 
96 del 25/04/2012. 

7. Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell aprovada inicialment pel 
Ple del dia 27/02/2014 i, publicada la seva aprovació definitiva, juntament amb el text 
íntegre, al BOPT 117 del 22/05/2014. 

 
La Comissió de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, de conformitat amb la proposta 

presentada i per unanimitat proposa al Ple, l’adopció del següent acord:  

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva pels Centres escolars i les Ampa’s  del municipi de Calafell, per a 
l'exercici 2016 i per un import de 11.800 i 8.800 euros. 
    
Segon.  Segon.  Segon.  Segon.  Aprovar la proposta de despesa núm.116 i 117/2016 per import de 11.800 euros i 

8.800 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària E01/3230/4800025 i E01/3230/4800026. 

Tercer.  Tercer.  Tercer.  Tercer.  Publicar la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions, en règim 

de concurrència competitiva pels centres escolars i les Ampa’s del municipi de Calafell, per a 

l'exercici 2016, en el BOP de Tarragona, en la Base de Dades Nacional de Subvencions 

(BDNS), en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i a la web de l’Ajuntament de Calafell, 

per termini de vint dies hàbils, sent el període per a presentació de sol·licituds, d'un mes, a 

partir de l'endemà de la publicació de l'edicte en el BOPT. 

Quart.Quart.Quart.Quart.   Donar compte d’aquest acord al departament d’intervenció i tresoreria. 

https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10806.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10817.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10846.0 
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Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10853.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10863.0 

El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat del 

nombre total de membres que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva pels Centres escolars i les Ampa’s  del municipi de Calafell, per a 
l'exercici 2016 i per un import de 11.800 i 8.800 euros. 
        
Segon.  Segon.  Segon.  Segon.  Aprovar la proposta de despesa núm.116 i 117/2016 per import de 11.800 euros i 

8.800 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària E01/3230/4800025 i E01/3230/4800026. 

Tercer.  Tercer.  Tercer.  Tercer.  Publicar la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions, en règim 

de concurrència competitiva pels centres escolars i les Ampa’s del municipi de Calafell, per a 

l'exercici 2016, en el BOP de Tarragona, en la Base de Dades Nacional de Subvencions 

(BDNS), en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i a la web de l’Ajuntament de Calafell, 

per termini de vint dies hàbils, sent el període per a presentació de sol·licituds, d'un mes, a 

partir de l'endemà de la publicació de l'edicte en el BOPT.    

Quart.Quart.Quart.Quart.   Donar compte d’aquest acord al departament d’intervenció i tresoreria. 
    
22. 22. 22. 22. PROPOSTA D'ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CALAFELL A "CATALUNYA REGIÓ PROPOSTA D'ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CALAFELL A "CATALUNYA REGIÓ PROPOSTA D'ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CALAFELL A "CATALUNYA REGIÓ PROPOSTA D'ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CALAFELL A "CATALUNYA REGIÓ 
EUROPEA DE LA GASTRONOMIA 2016"EUROPEA DE LA GASTRONOMIA 2016"EUROPEA DE LA GASTRONOMIA 2016"EUROPEA DE LA GASTRONOMIA 2016"    
    
 
Fets 
 
Vist l’escrit tramès per l’Agència  Catalana de Turisme, on se’ns comunica que Catalunya ha 
estat designada Regió Europea de la Gastronomia 2016. Aquest és un reconeixement pioner 
que s’inicia en el marc d’Europa i l’elecció de Catalunya suposa una gran oportunitat per a 
posar més en valor i promoure el patrimoni agroalimentari i gastronòmic català. 
 
Que la candidatura l’ha promogut la Generalitat de Catalunya, mitjançant els departaments 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i d’Empresa i Ocupació, a través 
de l’Agència Catalana de Turisme, conjuntament amb entitats, agents i personalitats del país. 
 
La celebració el 2016 de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia vol contribuir a 
sumar esforços entre totes les iniciatives agroalimentàries i agents, enfortir i consolidar el 
marc de col.laboracions, i donar-los major visibilitat a Catalunya, Europa i al món. 
 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 comparteix els objectius de la Plataforma 
European Regions of Gastronomy, que són els de destacar les diferents cultures alimentàries 
europees, estendre l’educació per a una alimentació saludable i sostenible, fomentar la 
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innovació gastronòmica, i en definitiva contribuir a una millora qualitat de vida de les 
persones. 
 
Que els municipis que s’hi adhereixen, assumeixen  els següents compromisos: 
 

1. Fer partícip a Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 de tots els actes, 
esdeveniments i activitats previstos pel 2016 que puguin incloure’s dins aquesta 
iniciativa. 

2. Contribuir a la difusió de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, fent ús 
del seu logotip i referència a la pàgina web en totes les activitats que s’incloguin dins 
el projecte. 

3. Aportar coneixement i expertesa amb la finalitat que el reconeixement de Catalunya 
Regió Europea de la Gastronomia 2016 tingui el millor impacte possible a curt, a mig 
i llarg termini. 

 
Per la seva part, Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 es compromet a: 
 

8. Tenir-los informats i fer-los partícips de totes les activitats i iniciatives que es 
desenvolupin en el marc del projecte i que puguin ser del seu interès. 

9. A fer difusió dels canals de comunicació de Catalunya Regió Europea de la 
Gastronomia 2016 de les activitats i iniciatives que  proposin i que s’emmarquin dins 
el projecte. 

10. A recollir les  propostes que facin arribar i a prendre-les en consideració amb la 
finalitat de treure el màxim profit del títol i reconeixement  de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia 2016. 

 
La Comissió Informativa de Turisme i Via Pública de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple el següent acord: 
 
PRIMER.-  Aprovar l’adhesió del municipi de Calafell a Catalunya Regió Europea de la 
Gastronomia 2016. 
 
SEGON.-  Comprometre’s a difondre les activitats que s’inclouen dins el projecte, contribuint 
a la difusió de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016. 
 
TERCER.- Donar compte a l’interessat així com al departament de Turisme.  
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10872.0 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10880.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10901.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10905.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10915.0 
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Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10927.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=10985.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11068.0 
 
Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11078.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11097.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11101.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11116.0 
 
Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11118.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11121.0 
 
Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11130.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11137.0 
 
Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11141.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11165.0 
 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11168.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11169.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11172.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11284.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11300.0 
 
Ramon Ferré 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11365.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de tots els 
membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, acorda: 
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PRIMER.-  Aprovar l’adhesió del municipi de Calafell a Catalunya Regió Europea de la 
Gastronomia 2016. 
 
SEGON.-  Comprometre’s a difondre les activitats que s’inclouen dins el projecte, contribuint 
a la difusió de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016. 
 
TERCER.- Donar compte a l’interessat així com al departament de Turisme.  
 
23. APROVACI23. APROVACI23. APROVACI23. APROVACIÓ DÓ DÓ DÓ D’’’’AMPLIACIAMPLIACIAMPLIACIAMPLIACIÓ DE PLACES DE VEHICLES DE LLICÓ DE PLACES DE VEHICLES DE LLICÓ DE PLACES DE VEHICLES DE LLICÓ DE PLACES DE VEHICLES DE LLICÈNCIA DÈNCIA DÈNCIA DÈNCIA D’’’’AUTOTAXI AUTOTAXI AUTOTAXI AUTOTAXI 
AUTORITZADES AL MUNICIPI DE CALAFELLAUTORITZADES AL MUNICIPI DE CALAFELLAUTORITZADES AL MUNICIPI DE CALAFELLAUTORITZADES AL MUNICIPI DE CALAFELL    
    
1.Vist l’informe emès pel Regidor sobre les necessitats d’ampliació de les places de les 
llicencies de taxis de conformitat amb les sol·licituds presentades següents interessats: 
 

- Josep Vicens Bricolle Edo, de data 16/10/15 amb registre entrades numero 36733, que 
sol·licita ampliació de numera de places de 5 a 7. 
- Jose Antonio Alonso Peredo de data 21/01/16 registre entrades numero 2311 que 
sol·licita ampliació de numera de places de 5 a 7. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

 
1.Ates el que disposa l’article 20 “Vehicles” ” ” ” de la llei 19/2003, de 4 de juliol: 

1. Els vehicles a què fan referència les llicències i les autoritzacions han de complir els 
requisits que determinin les normes de desenvolupament d'aquesta Llei quant a les 
condicions genèriques de seguretat, capacitat, confort i prestacions adequades al 
servei a què estan adscrits, sens perjudici del que pugui determinar el departament 
competent en matèria de transports pel que fa a les condicions exigibles als vehicles. 
2. Les llicències i les autoritzacions per al servei de taxi s'han d'atorgar per a vehicles 
amb una capacitat màxima de cinc places, inclosa la de la persona que condueix. 
3. Es pot autoritzar que el vehicle tingui una capacitat de fins a nou places, inclosa la 
de la persona que condueix, excepcionalment i atenent circumstàncies relacionades 
amb les prestacions i les característiques del vehicle, l'accessibilitat que té per a 
persones de mobilitat reduïda i les característiques de la zona geogràfica i del servei 
mateix. 
4. Els vehicles per als quals s'obtenen les llicències i les autoritzacions poden ésser 
substituïts per altres vehicles, amb l'autorització prèvia de l'ens que els ha concedit, 
sempre que el vehicle substitut sigui més nou que el vehicle que es pretén substituir, 
d'acord amb el que s'estableixi per reglament, i que es compleixin tots els requisits i 
totes les característiques que poden ésser exigits per a prestar els serveis. La persona 
titular de la llicència, en el cas d'avaria o inutilització del vehicle per un període de 
temps determinat, amb la comunicació prèvia a l'ens que l'ha concedida, pot 
disposar d'un vehicle de característiques similars, que compleixi les condicions 
establertes per reglament, adscrit temporalment a la prestació del servei. 

 



                                                                                                                                                                
 

76 
 

2.D’acord amb l’article 6 de la llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, els ajuntaments i les 
entitats locals atorguen les llicències de taxi atenent sempre la necessitat i la conveniència del 
servei al públic, i la caracterització de l'oferta i la demanda en llur àmbit territorial, per tal de 
garantir la rendibilitat suficient de l'explotació del servei. A aquests efectes, la relació entre el 
nombre de llicències atorgades i el nombre d'habitants és l'establerta per les normes 
específiques de caràcter local o les de cada municipi en el moment que entri en vigor aquesta 
Llei. 
 
3.Qualitat i extensió del servei existent. En l’actualitat el servei d’autotaxis es cobreix per nou 
llicències al municipi de Calafell  pel que es consideren insuficients les llicencies actuals donat 
que el municipi té una extensió de 20 km2, amb més de 150 km de carrers, distribuïts de 
forma clara en tres nuclis urbans (Calafell, la Platja de Calafell i Segur de Calafell) i unes 25 
urbanitzacions. 
 
4.Extensió i creixement dels nuclis de població. És palès el creixement que està experimentant 
el municipi, que en l’actualitat té vint-i-quatre mil sis-centes cinquanta i sis  persones 
censades, a les quals s’ha d’afegir una població fluctuant i turística que fan que augmenti un 
350%. Aquest fet justifica i fa necessari atorgar l’ampliació de places dels vehicles l’ampliació de places dels vehicles l’ampliació de places dels vehicles l’ampliació de places dels vehicles 
sol·licitadessol·licitadessol·licitadessol·licitades  tenint present que l’increment de població és constant. 
 
5.També cal tenir en compte que el cens d'habitatges al municipi és de 26.832, sense 
comptar tots els establiments comercials i sobretot cal tenir molt present que la població no 
censada i segona residencia, pel que  sobrepassa els 40.000 habitants. 
 
6.Necessitats reals per un millor i  extens servei. Donades les característiques familiars i 
turístiques del nostre municipi atenent circumstàncies relacionades amb les prestacions i les 
característiques del vehicle, l'accessibilitat que té per a persones de mobilitat reduïda i les 
característiques de la zona geogràfica i del servei mateix, aquest canvi proposat es per donar 
una millora en el servei actual. 
 
7.Repercussió de l’ampliació de places de les llicències en el transport i la circulació. La 
presència del transport públic és de set a vuit expedicions al dia i l’impacta en la circulació i 
en el transport públic no genera problemes, ja que ni disminueix el transport públic ni 
augmenta la circulació. 
 
8.Competències Consell Català del Taxi. En relació al contingut del que disposa l’article 33) 
Creació del Consell Català del Taxi apartat 2 e)  Corresponen al Consell Català del Taxi les 
funcions d’emetre informe en els procediments d'atorgament de llicències per a vehicles amb 
una capacitat superior a cinc places. 
 
9.Vist l'informe emès per el Cap de Negociat de Vía Publica que consta a l'expedient. 
 
La Comissió Informativa de Turisme i Via Publica amb els vots a favor dels regidors dels grups 
municipals: PSC, PP, UAM, ERC, C’s, CUP i el regidor no adscrit senyor Benedicto i amb les 
abstenció dels regidors del grup municipal CIU, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
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1.- Aprovar l’ampliació de les llicencies amb major capacitat de places, dels següents 
sol·licitants: 

4. Josep Vicens Bricolle Edo, de data 16/10/15 amb registre entrades numero 36733, 
que sol·licita ampliació de nombre de places de 5 a 7 , inclòs el conductor. 

5. Jose Antonio Alonso Peredo de data 21/01/16 registre entrades numero 2311 que 
sol·licita ampliació de nombre de places de 5 a 7, inclòs el conductor. 

 
2.-Trametre el present acord a la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat 
de Catalunya, Servei Territorial  a Tarragona,  per que emeti l’informe previst a l’art. 129, 
b) del Decret 319/90, de 31 de desembre, i al Consell Catala del Taxi de conformitat a  la 
llei 19/2003 de 4 de juliol, pel que s’aprova l’ampliació de les llicencies amb major 
capacitat de places. 
 
3.-Igualment es donarà audiència a l’Agrupació Municipal de Taxis i als titulars de  les 
diferents llicències d’auto taxis existents al municipi, per tal que, en el termini de màxim de 
20 dies presentin les al·legacions que estimin pertinents. 
 
4.Exposar al públic, pel termini de 20  dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Tauló d’anuncis de la Casa Consistorial i llocs de costum, a l’objecte que els 
interessats puguin presentar al·legacions i suggerències que hauran de ser resoltes per la 
Corporació, en compliment del que disposa l’art.49 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de 
les Bases de Règim Local, i la seva modificació  per la Llei 11/99 de 21 d’abril, entenent-se 
definitivament aprovat en el supòsit que no se’n formulin, sense necessitat d’un nou acord, 
tal com preveu l’art. 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11394.0 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11403.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11487.0 
 
Juan José García Álvarez 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11489.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11523.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11537.0 
 
Juan José García Álvarez 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11563.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11589.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11598.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11666.0 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor (5 
del PSC, 2 del PPC, 2 d’UAM, 1 de C’S, 2 de la CUP, 2 d’ERC, 1 del regidor no adscrit Jesús 
Benedicto Calahorra, i 6 abstencions de CIU, acorda: 
 
1.- Aprovar l’ampliació de les llicencies amb major capacitat de places, dels següents 
sol·licitants: 
 

8. Josep Vicens Bricolle Edo, de data 16/10/15 amb registre entrades numero 36733, 
que sol·licita ampliació de nombre de places de 5 a 7 , inclòs el conductor. 

9. Jose Antonio Alonso Peredo de data 21/01/16 registre entrades numero 2311 que 
sol·licita ampliació de nombre de places de 5 a 7, inclòs el conductor. 

 
2.-Trametre el present acord a la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat 
de Catalunya, Servei Territorial  a Tarragona,  per que emeti l’informe previst a l’art. 129, 
b) del Decret 319/90, de 31 de desembre, i al Consell Catala del Taxi de conformitat a  la 
llei 19/2003 de 4 de juliol, pel que s’aprova l’ampliació de les llicencies amb major 
capacitat de places. 
 
3.-Igualment es donarà audiència a l’Agrupació Municipal de Taxis i als titulars de  les 
diferents llicències d’auto taxis existents al municipi, per tal que, en el termini de màxim de 
20 dies presentin les al·legacions que estimin pertinents. 
 
4.Exposar al públic, pel termini de 20  dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Tauló d’anuncis de la Casa Consistorial i llocs de costum, a l’objecte que els 
interessats puguin presentar al·legacions i suggerències que hauran de ser resoltes per la 
Corporació, en compliment del que disposa l’art.49 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de 
les Bases de Règim Local, i la seva modificació  per la Llei 11/99 de 21 d’abril, entenent-se 
definitivament aprovat en el supòsit que no se’n formulin, sense necessitat d’un nou acord, 
tal com preveu l’art. 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
24. 24. 24. 24. PROPOSTA D’ APROVACIÓ DEL REGLAMENPROPOSTA D’ APROVACIÓ DEL REGLAMENPROPOSTA D’ APROVACIÓ DEL REGLAMENPROPOSTA D’ APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DELS  HORARIS PEL T REGULADOR DELS  HORARIS PEL T REGULADOR DELS  HORARIS PEL T REGULADOR DELS  HORARIS PEL 
CANVI DE SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ DE TRANSIT MITJANÇANT SISTEMES DE CANVI DE SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ DE TRANSIT MITJANÇANT SISTEMES DE CANVI DE SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ DE TRANSIT MITJANÇANT SISTEMES DE CANVI DE SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ DE TRANSIT MITJANÇANT SISTEMES DE 
REGISTRADORS ÒPTICS INTEL•LIGENTS I LA IDENTIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE VEHICLES REGISTRADORS ÒPTICS INTEL•LIGENTS I LA IDENTIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE VEHICLES REGISTRADORS ÒPTICS INTEL•LIGENTS I LA IDENTIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE VEHICLES REGISTRADORS ÒPTICS INTEL•LIGENTS I LA IDENTIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE VEHICLES     
    
1.L’Illa de vianants de la zona de Calafell platja, en l’actualitat esta controlada l’entrada i 
sortida de vehicles mitjançant unes pilones sent necessari un comandament per l’entrada, fet 
que esta produint una problemàtica en hores puntes, tenint en compte que inclòs vehicles de 
transport disposen d’aquests comandaments, presumptament son copies d’originals. 
 
2.En relació a les actuals pilones es creu convenient no retirar-les, aquestes poden  ser 
utilitzades en moments puntuals en que sigui necessari tallar la circulació per motius de 
festes, actes populars etc.  
 
2. El present reglament te l’objecte de regulació i ordenació del transit  de vehicles dins l’illa 
de vianants 
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3.Aquest  es complementari a les ordenances de  circulació, a l’illa de vianants i de les de 
convivència ciutadana i altres que pugui haver-hi, en desenvolupament de la regulació de les 
circumstàncies de les zones o illes de vianants. 
 
4.Cal entendre per illes de vianants aquelles zones de la ciutat en les quals, ja sigui per llurs 
característiques de traçat de carrers, per la seva amplada, per la densitat del trànsit de 
vianants, per la importància cultural, turística o per altres circumstàncies que ho justifiquin, a 
criteri de l’administració municipal, es restringeixi totalment o parcialment la circulació de 
vehicles i quedin reservades a la circulació dels vianants. 
 
5.L'Ajuntament pot establir illes de vianants o zones de circulació restringida de vehicles en 
aquelles zones que les seves característiques així ho aconsellin. En aquests indrets, l'ús 
preferent dels carrers és reservat als vianants i en cas que s'autoritzi la circulació de 
determinats vehicles, aquests ho faran amb les adequades precaucions per evitar molèsties o 
perills als altres usuaris    
 
6.El centre de gestió d’aquest sistema estarà ubicat a dependències de la Policia Local i haurà 
de permetre el control de les imatges i captures realitzades pels dispositius o unitats de 
captura, i al Departament de Via Publica per introducció i actualització de dades  del vehicles, 
així com consultes necessàries    
 
Es per això que el Regidor Delegat de l’àrea de Via Publica proposa el següent acord: 
 
1.Aprovar inicialment el Reglament Regulador DELS  HORARIS PEL CANVI DE SISTEMA DE 
CONTROL I GESTIÓ DE TRANSIT MITJANÇANT SISTEMES DE REGISTRADORS ÒPTICS 
INTEL·LIGENTS I LA IDENTIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE VEHICLES.  
 
2: Sotmetre’l a un període d’informació pública i audiència als interessats per un termini de 
30 dies a efecte de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en el supòsit que no 
se’n formulin, sense necessitat d’un nou acord, tal com preveu l’art. 178 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 Turisme i Via Pública, amb els vots a favor dels regidors dels grups 
municipals: PSC, PP, UAM, C’s i el regidor no adscrit senyor Benedicto i amb l’abstenció dels 
grups municipals: CIU, ERC i CUP, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
1.Aprovar inicialment el Reglament Regulador DELS  HORARIS PEL CANVI DE SISTEMA DE 
CONTROL I GESTIÓ DE TRANSIT MITJANÇANT SISTEMES DE REGISTRADORS ÒPTICS 
INTEL·LIGENTS I LA IDENTIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE VEHICLES.  
 
2: Sotmetre’l a un període d’informació pública i audiència als interessats per un termini de 
30 dies a efecte de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en el supòsit que no 
se’n formulin, sense necessitat d’un nou acord, tal com preveu l’art. 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11687.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11702.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11735.0 
 
Juan José García Álvarez 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11739.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11799.0 
 
Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11820.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11875.0 
 
Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=11885.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12000.0 
 
Juan José García Álvarez 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12003.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12038.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 19 vots a 
favor: 5 del PSC, 2 del PPC, 2 d’UAM, 1 de C’S, 2 de la CUP, 6 de CIU i 1 del regidor no 
adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 2 abstencions d’ERC, acorda: 
 
1.Aprovar inicialment el Reglament Regulador DELS  HORARIS PEL CANVI DE SISTEMA DE 
CONTROL I GESTIÓ DE TRANSIT MITJANÇANT SISTEMES DE REGISTRADORS ÒPTICS 
INTEL·LIGENTS I LA IDENTIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE VEHICLES.  
 
2: Sotmetre’l a un període d’informació pública i audiència als interessats per un termini de 
30 dies a efecte de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en el supòsit que no 
se’n formulin, sense necessitat d’un nou acord, tal com preveu l’art. 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
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25.25.25.25.PROPOSTA APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I LA PROPOSTA APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I LA PROPOSTA APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I LA PROPOSTA APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I LA 
CONVOCATÒCONVOCATÒCONVOCATÒCONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS RIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS RIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS RIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS 
ESPORTIVES I PER A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA PER A L’ANY 2016 DE L’AJUNTAMENT ESPORTIVES I PER A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA PER A L’ANY 2016 DE L’AJUNTAMENT ESPORTIVES I PER A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA PER A L’ANY 2016 DE L’AJUNTAMENT ESPORTIVES I PER A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA PER A L’ANY 2016 DE L’AJUNTAMENT 
DE CALAFELL.DE CALAFELL.DE CALAFELL.DE CALAFELL.    
    
FetsFetsFetsFets    

1.  D’acord amb l’article  41.1 de les Bases d’execució del pressupost del 2016 – Subvencions 
atorgades i la seva justificació la concessió de subvencions queda sotmesa a la incoació del 
corresponent expedient que es tramitarà d’acord amb la normativa aprovada per 
l’Ajuntament, així com per l’Ordenança general de subvencions de l’ajuntament i la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, que la desenvolupa. 

2. Tanmateix a l’article 41.2 estableix que els òrgans competents per l’aprovació de les bases 
particulars de la concessió de subvencions i aprovació de la convocatòria correspon al Ple de 
l’ajuntament.  

3. Un altra modificació puntual és la modificació dels membres que formen part de l’òrgan 
col·legiat encarregat de la valoració de la sol·licituds presentades.  

4. En quan a la convocatòria subvencions s’incorpora un nou criteri al programa d’ajuts 
econòmics pel suport a entitats esportives federades. 

5. Les subvencions són instruments per al foment d’iniciatives, projectes, programes i 
activitats que estimulen la dinamització esportiva i en moltes ocasions complementen o 
supleixen determinats àmbits de l’actuació municipal. 

6. És intenció d ‘aquest Ajuntament, a través de la regidoria d’esports i promoció 
esportiva, continuar amb la concessió de subvencions a les entitats esportives i esportistes 
del municipi. 

7. Existeix crèdit pressupostari adequat  a  l’aplicació pressupostaria C04/3412/4800011 – 
subvencions  entitats esportives per dur a terme la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions esportives 2016, segons proposta de despesa número 178/2016 per un 
import de 116.000,00 €   

8. El departament d’intervenció emès informe número 91/16, el qual s’adjunta a 
l’expedient. 
 
Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

    
1. Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell. 

 
2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 

 
3. Reglament de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que 

aprova el reglament de la llei 38/2003. 
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4. Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 
 

5. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 
 

6. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del  regim  local en tot allò 
considerat com a norma bàsica. 
 

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

 
La Comissió Informativa de Turisme i Via Pública amb els vots a favor dels regidors dels grups 
municipals: PSC, PP, C’s, UAM, ERC i el regidor no adscrit sr. Benedicto i amb l’abstenció dels 
grups municipals: CIU i CUP, proposen al Ple l’adopció del següent acord:  
    
1.- Aprovar provisionalment la modificació de  les Bases específiques  per a l’atorgament de 
subvencions per activitats esportives i per a la promoció esportiva, les quals s’adjunten a 
l’expedient.    
 
2.- Sotmetre a informació pública el text íntegre, per termini de vint dies hàbils, les bases 
aprovades a l’apartat anterior mitjançant edicte al BOPT, tauler d’anuncis de la corporació i 
web municipal.  
 
3....----    Obrir simultàniament  la    convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions per activitats 
esportives i per a la promoció esportiva. 

 
Els terminis    de presentació de les sol·licitud seran els següents: 
 
****    20 DIES20 DIES20 DIES20 DIES:  
1.- Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades 
 
****    Fins el 31 d’octubreFins el 31 d’octubreFins el 31 d’octubreFins el 31 d’octubre de l’exercici en curs es concediran les subvencions a mida que es 
sol·licitin, per ordre de petició , fins que s’esgoti la disponibilitat pressupostària assignada, 
sempre que el sol·licitant compleixi els requisits mínims exigits: 
 
2.- Ajuts econòmics per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o per 
l’organització de campionats de caràcter local o no local. 
 
3.- Ajuts econòmics per la participació en campionat oficials no locals i pels mèrits 
aconseguits. 
 
4.- Ajuts econòmics pel suport a escoles esportives no federades. 
 



                                                                                                                                                                
 

83 
 

****    Fins el 15 de novembreFins el 15 de novembreFins el 15 de novembreFins el 15 de novembre de l’exercici en curs podran presentar sol·licituds aquelles entitats i 
esportistes que pels motius que siguin s’hagin quedat sense subvenció en el exercici 2015, 
sempre i quan  hagi consignació pressupostaria i compleixin els criteris i requisits de les bases 
d’aquell any. 
    
4....---- Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
provisional esdevindrà d’aprovació definitiva. I donat que les Bases específiques reguladores 
de les subvencions destinades a activitats esportives i per a la promoció esportiva estan 
aprovades inicialment, en cas que es produeixi alguna reclamació, quedarà interromput el 
termini de la presentació de sol·licituds, i resolta aquesta, tornarà a obrir-se el termini de 
presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria de subvencions pel temps que 
encara resti. 
 
5....----  Aprovar la proposta de despesa núm. 178/2016  per un import de 116.000,00 € . 
 
6....-  Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  departament d’intervenció i 
tresoreria. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12070.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12083.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12214.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12218.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12425.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12447.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12472.0 
 
Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12479.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12524.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12534.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12580.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12591.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12613.0 



                                                                                                                                                                
 

84 
 

Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12650.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12704.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12742.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12777.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12780.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12811.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12819.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12822.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12830.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12839.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12856.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=12983.0 
 
Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13024.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13080.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13242.0 

 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 19 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres 
d’ERC, 1 del membre de C’S, 6 dels membres de CIU i 1 del regidor no adscrit Jesús 
Benedicto Calahorra, i 2 abstencions dels membres de la CUP, acorda: 
 
1.- Aprovar provisionalment la modificació de  les Bases específiques  per a l’atorgament de 
subvencions per activitats esportives i per a la promoció esportiva, les quals s’adjunten a 
l’expedient.    
 
2.- Sotmetre a informació pública el text íntegre, per termini de vint dies hàbils, les bases 
aprovades a l’apartat anterior mitjançant edicte al BOPT, tauler d’anuncis de la corporació i 
web municipal.  
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3....----    Obrir simultàniament  la    convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions per activitats 
esportives i per a la promoció esportiva. 

 
Els terminis    de presentació de les sol·licitud seran els següents: 
 
****    20 DIES20 DIES20 DIES20 DIES:  
1.- Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades 
 
****    Fins el 31 d’octubreFins el 31 d’octubreFins el 31 d’octubreFins el 31 d’octubre de l’exercici en curs es concediran les subvencions a mida que es 
sol·licitin, per ordre de petició , fins que s’esgoti la disponibilitat pressupostària assignada, 
sempre que el sol·licitant compleixi els requisits mínims exigits: 
 
2.- Ajuts econòmics per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o per 
l’organització de campionats de caràcter local o no local. 
 
3.- Ajuts econòmics per la participació en campionat oficials no locals i pels mèrits 
aconseguits. 
 
4.- Ajuts econòmics pel suport a escoles esportives no federades. 
 
* * * * Fins el 15 de novembreFins el 15 de novembreFins el 15 de novembreFins el 15 de novembre de l’exercici en curs podran presentar sol·licituds aquells 
esportistes que des de la fi del període de presentació de sol·licituds de subvenció fins al 15 
de novembre hagin obtingut algun mèrit, sempre i quan hi hagi consignació pressupostària i 
els sol·licitants compleixin els criteris i els requisits de les bases d’aquell any.  
    
4....---- Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
provisional esdevindrà d’aprovació definitiva. I donat que les Bases específiques reguladores 
de les subvencions destinades a activitats esportives i per a la promoció esportiva estan 
aprovades inicialment, en cas que es produeixi alguna reclamació, quedarà interromput el 
termini de la presentació de sol·licituds, i resolta aquesta, tornarà a obrir-se el termini de 
presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria de subvencions pel temps que 
encara resti. 
 
5....----  Aprovar la proposta de despesa núm. 178/2016  per un import de 116.000,00 € . 
 
6....-  Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  departament d’intervenció i 
tresoreria. 
 
BASES ESPECÍFIQUES BASES ESPECÍFIQUES BASES ESPECÍFIQUES BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS 
ESPORTIVES I PER A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLESPORTIVES I PER A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLESPORTIVES I PER A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLESPORTIVES I PER A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL    
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Exposició de motiusExposició de motiusExposició de motiusExposició de motius    

    

Des de l’Ajuntament de Calafell es vol fomentar la iniciativa ciutadana en activitats de caire 
esportiu, contribuint al finançament i/o la consecució de les mateixes; les accions de caràcter 
tradicional o de caire innovador que es programin dins el territori municipal i que 
contribueixin a generar una societat més esportista.  
 
El teixit associatiu és una eina dinamitzadora del municipi i el motor de la seva vitalitat, per 
això, un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Calafell en aquest propers anys és 
continuar impulsant la vida associativa a través dels ajuts econòmics en forma de 
subvencions. 
 
Article 1. L’objecteArticle 1. L’objecteArticle 1. L’objecteArticle 1. L’objecte    
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les convocatòries de concessió de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos 
municipals, a aquelles persones jurídiques i persones físiques que duguin a terme activitats al 
terme municipal de Calafell o fora d’aquest, en el cas que es consideri d’interès per al foment 
de la pràctica de l’esport, la promoció de l’esport de competició, de l’esport federat, de 
l’esport femení i la projecció exterior del municipi a través de l’esport, sempre d’acord amb 
les finalitats públiques que s’estableixin. 
 
Article 2. El règim jurídicArticle 2. El règim jurídicArticle 2. El règim jurídicArticle 2. El règim jurídic    
 
Aquestes subvencions es regulen per les normes que s’indiquen tot seguit i per aquest ordre: 
 

1. La convocatòria especifica que s’aprovi. 
 

2. Aquestes bases específiques. 
 

3. L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell. 
 

4. El Reglament de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions en tot allò que sigui considerat desenvolupament de la normativa bàsica 
indicada a la disposició final primera de la indicada Llei de subvencions. 

 
5. Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 
 

6. Llei 38/2003, de 17 de novembre, abans indicada pel que fa als articles considerats 
com a norma bàsica. 

 
7. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de regim local de Catalunya. 
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8. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local en tot allò considerat 
com a norma bàsica. 

 
9. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
 
Sense perjudici del que s’estableix als articles 62 i 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions publiques i procediment administratiu comú, 
l’atorgament de les subvencions a les quals fan referència aquestes bases té caràcter voluntari 
i eventual; és modificable en els supòsits previstos per la normativa indicada; no genera cap 
dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
L’atorgament de les subvencions es condiciona, en tot cas, a la realització futura o ja 
executada de l’activitat i té caràcter no devolutiu. 
 
Article 3. La finalitatArticle 3. La finalitatArticle 3. La finalitatArticle 3. La finalitat    
 
Les activitats o projectes que se subvencionaran han de fomentar activitats d’interès públic o 
social que tinguin per finalitat alguna de les següents: 
 

a) El foment de la pràctica de l’esport. 
 

b) La promoció de l’esport base. 
 

c) La promoció de l’esport de competició. 
 

d) La promoció de l’esport federat. 
 

e) La promoció de l’esport femení. 
 

f) La projecció exterior del municipi a través de l’esport. 
 

g) Altres finalitats que es determinin a la convocatòria. 
 
Article 4. L’actuació subvencionableArticle 4. L’actuació subvencionableArticle 4. L’actuació subvencionableArticle 4. L’actuació subvencionable    
 
Cada una de les finalitats esmentades en l’article anterior es canalitza a través d’un dels 
programes específics de subvenció que s’enumeren a continuació: 
    

1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades. 
 

2. Ajuts econòmics per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o 
per l’organització de campionats supralocals, es a dir, amb participació d’esportistes 
o entitats no locals. 

 
3. Ajuts econòmics per la participació en campionats oficials no locals i pels mèrits 

aconseguits. 
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4. Ajuts econòmics pel suport a escoles esportives no federades. 

 
Els beneficiaris de les subvencions hauran de dur a terme un projecte dins d’un d’aquests 
programes. 
 
La convocatòria corresponent determinarà a quin programa o programes fa referència. 
 
Article 5. Els requisits de les activitats o projectesArticle 5. Els requisits de les activitats o projectesArticle 5. Els requisits de les activitats o projectesArticle 5. Els requisits de les activitats o projectes    
 
Els projectes o les activitats susceptibles d’obtenir una subvenció han de contemplar els 
requisits següents: 
 

a) Que les activitats es facin en el terme municipal de Calafell, o fora d’aquest en el cas 
que es considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat. 

 
b) Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal 

en aquestes matèries. 
 

c) Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre. En cas contrari haurà de 
revertir en les pròpies activitats subvencionades. 

 
d) Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb els que s’estableixen a 

les convocatòries corresponents. 
 
Article 6. La persona beneficiàriaArticle 6. La persona beneficiàriaArticle 6. La persona beneficiàriaArticle 6. La persona beneficiària    
 
Poden ser beneficiaris de les subvencions a que fan referència aquestes bases, les persones 
següents: 
 

a) Entitats o associacions esportives sense ànim de lucre, que tinguin com un dels seus 
objectius bàsics el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat 
física i esportiva al nostre municipi, sent la seva seu social a Calafell. 

 
Les entitats han d’estar inscrites en el Registre d’entitats corresponent de la 
Generalitat de Catalunya i en el Registre municipal d’Entitats Ciutadanes. 

 
b) Persona física en nom propi. En aquest cas, la persona sol·licitant ha de ser un 

esportista que competeixi en un esport concret a nivell autonòmic, estatal o 
internacional. 

 
Els requisits exigibles a les persones físiques o jurídiques beneficiàries són els que 
s’estableixen a l’article 6 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Article 7. El prArticle 7. El prArticle 7. El prArticle 7. El procediment de concessió de la subvencióocediment de concessió de la subvencióocediment de concessió de la subvencióocediment de concessió de la subvenció    
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El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en regim de concurrència 
competitiva, mitjançant l’aprovació i publicació de la convocatòria corresponent i d’acord 
amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no 
discriminació, eficàcia i eficiència. 
 
Article 8. Els òrgans competentsArticle 8. Els òrgans competentsArticle 8. Els òrgans competentsArticle 8. Els òrgans competents    
 
L’òrgan col·legiat encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades estarà format pels 
membres següents: 
 

a. Un tècnic de l’Ajuntament amb experiència en valoració de subvencions. 
 

b. El Secretari/a de l’Ajuntament. 
 

c. Un administratiu/va o auxiliar admnistratiu/va de la Regidoria d’Esports. 
 
Com a òrgan instructor dels presents ajuts, es nomena al regidor/a d’Esports. 
 
L’òrgan competent per a la concessió de les subvencions és el Ple Municipal. 
 

Article 9. El termini de presentació de sol·licitudsArticle 9. El termini de presentació de sol·licitudsArticle 9. El termini de presentació de sol·licitudsArticle 9. El termini de presentació de sol·licituds    

 
El termini de presentació de les sol·licituds s’establirà en l’acord de convocatòria adoptat pel 
Ple de l’Ajuntament. 
 
La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i al web municipal.  
 
Aquest acord de convocatòria de subvencions podrà preveure un termini obert de 
presentació mentre existeixi consignació en l’aplicació pressupostària corresponent. 
 
El termini per presentar sol·licituds començarà a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació de la resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, excepte que 
aquesta resolució indiqui un termini diferent. 
 
ArticArticArticArticle 10. La sol·licitudle 10. La sol·licitudle 10. La sol·licitudle 10. La sol·licitud    
 
Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries regulades per aquestes bases s’han de 
formular mitjançant el model oficial que es pot obtenir al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), a 
la Regidoria d’Esports i al web municipal. 
 
La sol·licitud es pot presentar a qualsevol de les oficines del SAC, sense perjudici de la 
possibilitat que es pugui presentar per registre electrònic a la seu electrònica de l’Ajuntament 
o mitjançant qualsevol de les altres vies previstes a la legislació sobre procediment 
administratiu comú. 
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La documentació presentada en el termini establert per esmenar també s’haurà de lliurar a 
través d’un d’aquests canals. 
 
No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent 
sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat. 
 
Els formularis es poden presentar tant en català com en castellà, i s’emplenaran 
preferentment per mitjans informàtics o mecanogràfics. 
 
En cas de presentació electrònica de les sol·licituds, els formularis s’han d’emplenar a través 
de la seu electrònica de l’Ajuntament a l’adreça http://www.calafell.cat seguint les struccions 
indicades al portal de tràmits. 
 
A la convocatòria s’establirà, si escau, un import màxim per sol·licitar per programa. En el cas 
que la sol·licitud presentada el sobrepassi, es considerarà com a import sol·licitat el que 
s’estableix a la convocatòria. 
 
Només es pot presentar una sol·licitud per projecte i en cap cas es pot presentar el mateix 
projecte a diferents programes, sense perjudici de la possibilitat de presentar un projecte 
diferent a cada modalitat de programa. Si durant el moment de la valoració s’apreciés un 
error en l’àmbit escollit per part del sol·licitant, la sol·licitud es podrà incloure en el programa 
al qual s’adeqüi millor. 
 
Igualment, es podrà establir a la convocatòria un nombre màxim de projectes per presentar 
per cada persona i un nombre màxim de projectes per presentar per un mateix programa. 

 
Article 11. La documentació que cal presentarArticle 11. La documentació que cal presentarArticle 11. La documentació que cal presentarArticle 11. La documentació que cal presentar 
 
Una vegada publicada la convocatòria, es poden presentar les sol·licituds de subvenció al 
Servei d’Atenció Ciutadana, mitjançant instància dirigida a la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Calafell, acompanyada dels documents següents, amb caràcter general, i 
dels que exigeixi cada una de les convocatòries: 
 

a) Identificació (nom i domicili) de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb què ho fa 
(en nom propi o com a representant legal o voluntari). 
 

b) Identificació (nom i domicili) de qui ha de ser el beneficiari, en cas de ser diferent del 
sol·licitant. 
 

c) Les persones físiques acreditaran la seva personalitat mitjançant el NIF. 
 

d) Les persones jurídiques acreditaran la seva personalitat i representació adjuntant els 
documents següents: 
 
1. Còpia dels estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el 

registre corresponent. 
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2. Fotocòpia del NIF de l’entitat o societat. 
 
3. Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia 

del seu DNI.  
 

e) Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en 
nom d’una altra persona física o jurídica. Es podrà substituir aquest document per 
una declaració responsable que inclogui el compromís d’aportar la documentació 
acreditativa abans de l’atorgament de la subvenció.  
 

f) Descripció del projecte per al qual se sol·licita subvenció. 
 

g) Pressupost detallat, on s’indiquin els ingressos i les despeses per conceptes. 
 

h) Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, amb 
el compromís de comunicar a l’Ajuntament qualsevol altra que sol·liciti o obtingui 
amb posterioritat a la data de presentació de la seva sol·licitud. 

 
i) Acreditació del compliment de les obligacions tributàries (estatals, autonòmiques i 

locals) i amb la Seguretat Social, mitjançant la presentació de les certificacions 
corresponents o autorització a l’òrgan gestor de la subvenció perquè obtingui de 
manera directa l’acreditació d’aquestes circumstàncies a través de certificats 
telemàtics. Es pot substituir per una declaració responsable quan la subvenció 
sol·licitada no superi l’import de 3.000 euros o quan la subvenció es concedeixi a 
entitats sense fins lucratius. 
 

j) Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció. 
 

k) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits. 
 

l) Dades bancàries on es podrà transferir l’import de la subvenció.  
 

m) Acreditació del compliment d’obligacions per reintegrament de subvencions, 
mitjançant la presentació d’una declaració responsable del beneficiari. 

 
n) Acreditació de que el beneficiari no està inclòs en cap de les prohibicions que preveu 

l’article 13 de la Llei general de subvencions i l’article 6.2 d’aquesta ordenança, 
mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant l’òrgan concedent de 
la subvenció. 
 

o) En el cas de sol·licitar ajuts pel suport a entitats esportives federades i/o escoles 
esportives no federades, han d’emplenar el Qüestionari d’entitats esportives locals, 
amb la documentació que es requereix. Aquest qüestionari consta com a Annex a 
aquestes bases específiques. 

 
En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l’Ajuntament, el sol·licitant, 
sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del procediment a 
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què corresponguin, pot fer ús del seu dret a no presentar-lo, fent constar la data i l’òrgan o 
dependència que van ser presentats o emès, i sempre que no s’hagin produït modificacions 
als documents. 
 

Article 12.Article 12.Article 12.Article 12. Les fases del procediment Les fases del procediment Les fases del procediment Les fases del procediment     

 
Les convocatòries, llevat que s’estableixi expressament el contrari, han de respectar les fases i 
terminis següents: 
 

1) Admissió de sol·licitud: 
 
Un cop presentades la sol·licitud i la documentació necessàries, es comprovarà que s’ajusten 
als requisits respecte al sol·licitant i l’àmbit del projecte presentat. En el cas que l’interessat no 
hagi aportat els documents indicats a la convocatòria, se'l requerirà per tal que els aporti 
d’acord amb el que preveu la legislació sobre procediment administratiu comú. En cap cas 
s’admetrà la modificació o substitució d’aquells projectes ja presentats. 
 
Un cop exhaurit aquest termini no s’admetrà cap document. 
 

2) Valoració del projecte o activitat presentada: 
 
Admeses les sol·licituds, seran valorades per part de l’òrgan col·legiat esmentat a l’article 8 
d’aquestes bases, d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases. Aquest òrgan 
col·legiat emetrà un informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional de l’òrgan 
instructor. 
 

3) Resolució provisional: 
 
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat, formularà la 
proposta de resolució provisional, degudament motivada. 
 
Aquesta proposta provisional es notificarà als interessats, els quals disposaran d’un termini de 
10 dies per presentar al·legacions. Es podrà prescindir d’aquest tràmit d’audiència si no 
figuren en el procediment ni són tinguts en compte altres fets o al·legacions i proves 
diferents a les aportades pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada 
tindrà caràcter de definitiva. 
 
En el cas que hagi estat concedida la subvenció provisional, els interessats que tinguin 
documentació acreditativa pendent de presentar, d’acord amb el que s’indicarà en la 
publicació d’atorgament provisional en el tauler d’anuncis i en el web municipal, disposaran 
de deu dies hàbils per presentar aquesta documentació. En el cas que no la presentin, no es 
procedirà a l’atorgament de la subvenció. 
 
Durant aquest termini de deu dies hàbils, els interessats, que hagin estat proposats com a 
beneficiaris en la resolució provisional, hauran de comunicar la seva acceptació. 
Transcorregut el termini anterior, es considerarà acceptada. 
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4) Tràmit d’al·legacions: 

 
La publicació en el tauler d’anuncis i en el web municipal de la resolució d’atorgament i 
denegació provisional obre el tràmit d’audiència de deu dies hàbils, que començaran a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació, per presentar al·legacions. 
 
El fet que els sol·licitants interessats no presentin al·legacions en el termini del tràmit 
d’audiència suposa que hi estan conformes i la proposta de resolució formulada tindrà 
caràcter de definitiva. Aquest supòsit resta condicionat a la presentació de la documentació 
administrativa pendent per part dels sol·licitants dins del període establert des de la 
publicació en el tauler d’anuncis i en el web municipal de la resolució d’atorgament i 
denegació provisional. 
 

5) La reformulació i la modificació de les sol·licituds: 
 
Quan l’import de la subvenció proposada sigui inferior al que s’ha sol·licitat, es podrà instar al 
sol·licitant per tal que, durant el termini d’al·legacions, presenti la reformulació del seu 
projecte. Aquesta reformulació haurà de respectar, en tot cas, els motius de la seva 
concessió. Si, transcorregut el termini indicat, l’interessat no ha indicat res al respecte 
s’entendrà que el projecte que correspon a la subvenció és el projecte presentat amb la 
sol·licitud. 
 
Durant el procediment d’atorgament de la subvenció, l’òrgan instructor podrà proposar la 
modificació de les condicions o la forma de realització de l’activitat proposada pel sol·licitant. 
En aquest cas haurà de sol·licitar del beneficiari l’acceptació. 
 
Aquesta acceptació s’entendrà atorgada si en la proposta de modificació s’exposen de forma 
clara les modificacions i el beneficiari no manifesta la seva oposició dins del termini de quinze 
dies que començaran a comptar des la notificació de la proposta i sempre que, en tot cas, no 
resultin danys a tercers. 
 

6) Resolució definitiva: 
 
Una vegada finalitzat el termini del tràmit d’audiència, i examinades les al·legacions 
presentades, si escau, pels interessats, es dictarà la resolució definitiva, que haurà d’expressar 
el sol·licitant o la relació de sol·licitants pels quals es proposa la concessió de la subvenció, i la 
seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la. 
 
La resolució, a més de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es concedeix 
la subvenció, ha de fer constar, si s'escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de 
les sol·licituds i la no concessió, per desistiment, la renúncia al dret o la impossibilitat 
material sobrevinguda.  
 
Aquesta resolució, a més, comportarà el compromís de la despesa corresponent. 
 
Aquesta resolució també inclourà una relació ordenada de totes les sol·licituds que, tot i 
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complir les condicions administratives i tècniques establertes en aquestes bases reguladores 
per adquirir la condició de beneficiari, no han estat estimades perquè excedeixen la quantia 
màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a 
cadascuna d’aquestes en funció dels criteris de valoració previstos. 

 
En aquest cas, si algun dels beneficiaris renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent ha 
d’acordar, sense necessitat de fer una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al 
sol·licitant o sol·licitants següents a aquell en ordre de la seva puntuació, sempre que amb la 
renúncia per part d’algun dels beneficiaris, s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre com a 
mínim una de les sol·licituds denegades. 

 
L’òrgan concedent de la subvenció ha de comunicar aquesta opció als interessats, a fi que 
accedeixin a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de deu dies. Una vegada 
acceptada la proposta per part del sol·licitant o sol·licitants, l’òrgan administratiu ha de dictar 
l’acte de concessió i procedir a la seva notificació. 
 
Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona 
física o jurídica beneficiaria proposada davant l’Administració. 
 
La notificació de les resolucions provisionals i definitives s’efectuarà mitjançant publicació en 
el tauler d’anuncis de la Corporació i en el web municipal, tal i com estableixen els articles 
59.6 i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, abans indicada. 
 
La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes o recurs 
contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar els 
seus interessos.  
 
Article 13. El tArticle 13. El tArticle 13. El tArticle 13. El termini màxim per resoldre i notificar ermini màxim per resoldre i notificar ermini màxim per resoldre i notificar ermini màxim per resoldre i notificar     
 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de tres 
(3) mesos. El termini es computarà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats 
per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció. 
 
La publicació de les subvencions concedides es farà al mes següent a cada trimestre natural i 
inclourà totes les subvencions concedides durant el període esmentat. La publicitat de les 
subvencions concedides es realitza a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
    
Article 14. La quantiArticle 14. La quantiArticle 14. La quantiArticle 14. La quantia de la subvenció a de la subvenció a de la subvenció a de la subvenció     
 
Dins dels percentatges màxims establerts a l’article 20 d’aquestes bases, els imports màxims 
que es podran concedir a una persona beneficiària, per cada un dels programes, són els 
següents: 
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1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades:  

 
La quantia de la subvenció màxima és del cinquanta per cent (50%) del pressupost de 
l’activitat subvencionable amb un màxim de 30.000 euros. 

 
2. Ajut econòmic per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o 

per l’organització de campionats de caràcter supralocal (amb participació de 
esportistes o entitats no locals). 
 
Els criteris de valoració de l’article 17 d’aquestes bases estableixen l’import concret a 
percebre en funció dels punts obtinguts en la valoració del projecte. 

 
En tot cas, es podran atorgar diverses subvencions dins d’aquest programa a una 
mateixa beneficiària fins a un màxim de 1.800 euros, durant un mateix exercici 
pressupostari. 

 
3. Ajut econòmic per la participació en campionats oficials no locals i pels mèrits 

aconseguits: 
 

Els criteris de valoració de l’article 17 d’aquestes bases estableixen l’import concret a 
percebre en funció dels punts obtinguts en la valoració del projecte. 

 
En tot cas, es podran atorgar diverses subvencions dins d’aquest programa a una 
mateixa beneficiària fins a un màxim de 1.600 euros, durant un mateix exercici 
pressupostari. 

 
4. Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades: 

 
La quantia de la subvenció màxima és del cinquanta per cent (50%) del pressupost de 
l’activitat subvencionable amb un màxim de 2.700 euros. 

 
En cap cas es sobrepassarà l’import sol·licitat. 
 
Quedarà a càrrec de la persona física o jurídica sol·licitant l’aportació de la resta del cost, bé 
directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats). 
 
Article 15. Conceptes subvencionablesArticle 15. Conceptes subvencionablesArticle 15. Conceptes subvencionablesArticle 15. Conceptes subvencionables    
    
Pel que fa als conceptes que podran ser objecte de subvenció, en relació amb els projectes, 
seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera 
indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini establert 
en aquestes bases: 
 

a) Nòmina (retribució bruta) i Seguretat Social del personal fix i/o eventual de la persona 
física o jurídica. 
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b) Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles. 
 

c) Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles. 
 

d) Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria. 
 

e) Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina. 
 

f) Assegurances. 
 

g) Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, activitats directament lligades 
al desenvolupament de l’activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que 
sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció). 

 
h) Despeses de manteniment o reparació d’edificis i/o locals d’instal·lacions. 

 
i) Equipament i material esportiu. 

 
j) Transport 

 
k) Publicitat i propaganda 

 
l) Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari. 

 
m) Allotjaments i desplaçaments personal directiu, personal tècnic, voluntaris. 

 
n) Tributs, quan siguin abonats directament per la persona física o jurídica beneficiària. 

 
o) Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els 

immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter 
subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions 
següents: 

 
a. Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns. 

 
b. Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de 

comptabilitat generalment acceptades.  
 

c. Que el cost es refereixi al període subvencionable. 
 

d. Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria. 
 
Serà necessari acreditar la sol·licitud de tres pressupostos per a aquelles despeses de més de 
18.000,00 euros en el cas de prestacions de serveis o lliurament de béns, i per aquelles 
despeses de més de 50.000,00 euros en el cas d’execució d’obres. 
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables: 
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a) Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els 

impostos sobre la renda. 
 

b) Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de béns mobles. 
 

c) Les despeses realitzades que estiguin facturades amb data anterior a la data d’inici del 
projecte. 

 
d) Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria. 

 
Article 16. Les compatibilitatsArticle 16. Les compatibilitatsArticle 16. Les compatibilitatsArticle 16. Les compatibilitats    
 
Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, 
ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos que s’obtindran 
i els recursos propis que es destinaran a l’activitat no podrà superar el cost total del projecte 
que es desenvoluparà. En cas contrari, el beneficiari haurà de retornar l’excés en la part 
proporcional o realitzar una ampliació de l’activitat o projecte subvencionat, prèvia 
autorització de l’ens concedent. 
 
ArticlArticlArticlArticle 17. Criteris per a l’atorgament de la subvenció i valoració de projectese 17. Criteris per a l’atorgament de la subvenció i valoració de projectese 17. Criteris per a l’atorgament de la subvenció i valoració de projectese 17. Criteris per a l’atorgament de la subvenció i valoració de projectes    
 
Cada programa té uns criteris de valoració propis, que s’estableixen a continuació:  
 
1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades: 1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades: 1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades: 1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades:     
 
El càlcul d’aquests ajuts és la suma dels criteris següents (a+b+c): 
 
a.a.a.a.----    Criteri per volum de practicants federats de l´entitat :Criteri per volum de practicants federats de l´entitat :Criteri per volum de practicants federats de l´entitat :Criteri per volum de practicants federats de l´entitat :    
 
Aquest criteri es calcularà multiplicant la xifra base 1xifra base 1xifra base 1xifra base 1 que parteix de 155€ pel segment de 
volum d'esportistes que l'entitat presenta, siguin de Calafell o de fora del municipi (llistats de 
practicants regulars que participin en campionats regulars degudament inscrits a les 
federacions o a altres organismes com el Consell Esportiu del Baix Penedès), i que es 
concreten a continuació:  
 
 
Participants  Segment   Xifra base 1 Càlcul criteri A 
 

0 a  25 1 155 1 x 155 
26 a 50 1,5 155 1,5 x 155 
51 a 75 2 155 2 x 155 
76 a 100 2,5 155 2,5 x 155 
101 a 125 3 155 3 x 155 
126 a 150 3,5 155 3,5 x 155 
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151 a 200 4 155 4 x 155 
201 a 250 4,5 155 4,5 x 155 
251 o més  5 155 5 x 155  
 
b.b.b.b.----    Criteri per segment practicant d´activitat .Criteri per segment practicant d´activitat .Criteri per segment practicant d´activitat .Criteri per segment practicant d´activitat . 

Aquest barem és específic per als practicants residents i empadronats a Calafellpracticants residents i empadronats a Calafellpracticants residents i empadronats a Calafellpracticants residents i empadronats a Calafell i es calcula 
multiplicant el número de participants per la xifra base 2xifra base 2xifra base 2xifra base 2 que parteix de 25 euros multiplicats 
per diferents valors que a continuació s’estableixen: 
 
Participants   concepte  segment Xifra base 2   Càlcul criteri B 
 

Número  promoció 
esportiva fins 18 
anys 

3 25 Número 
participants x 3 
x 25  

Número Promoció 
esportiva 
femenina fins 18 
anys 

3,5 25 Número 
participants x 
3,5 x 25 

Número Competició 
esportiva  

1 25 Número 
participants x 1 
x 25 

Número Competició 
esportiva 
femenina  

1,5 25 Número 
participants x 
1,5 x 25 

 
Tant la xifra basela xifra basela xifra basela xifra base 1111 del criteri de volum de pràctica com la xifra base 2 xifra base 2 xifra base 2 xifra base 2 del segment 
d'activitat que parteixen de les quantitats establertes  podran ser modificades per l’òrgan 
col·legiat, encarregat de valorar les sol·licituds, en funció del conjunt de sol·licituds rebudes 
pel concepte d’ajuts a entitats federades, sense superar l’import màxim global fixat per 
aquest programa d’ajuts (el 80% del total de l’import consignat a l’aplicació pressupostària). 
 
c.c.c.c.----    Criteri per categoria que participi en competicions oficials (lliguCriteri per categoria que participi en competicions oficials (lliguCriteri per categoria que participi en competicions oficials (lliguCriteri per categoria que participi en competicions oficials (lligues o copes) en l’àmbit es o copes) en l’àmbit es o copes) en l’àmbit es o copes) en l’àmbit 
autonòmic o estatalautonòmic o estatalautonòmic o estatalautonòmic o estatal. 
 
 
En el supòsit que, un cop aplicats els criteris a i b anteriors, sobri romanent en l’aplicació 
pressupostària corresponent ( 80% del total de l’import consignat a l’aplicació pressupostària 
) s’aplicarà aquest criteri que comprèn la quantitat equivalent  al 50% de la despesa 
d’arbitratges i llicències federatives de la categoria. 
 
Aquest criteri serà incompatible en el casos en que la entitat a la que pertanyi la categoria  
rebi pel mateix concepte participatiu imports econòmics per patrocini de l’Ajuntament. 
 
d d d d ---- En el  cas de que finalitzat l’últim  termini de presentació de sol.licituds de subvencions 
per activitats esportives i per a la promoció esportiva previst a la convocatòria existeixi 
romanent en l’aplicació pressupostària global, l’òrgan col·legiat podrà complementar els 
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imports resultants de la modificació de la xifra base 1 o xifra base 2 i del límit previst al criteri 
c, fins esgotat l’esmentada consignació.   
 
2. Ajut econòmic per una activitat punt2. Ajut econòmic per una activitat punt2. Ajut econòmic per una activitat punt2. Ajut econòmic per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o ual no previsible en la programació ordinària o ual no previsible en la programació ordinària o ual no previsible en la programació ordinària o 
per l’organització de campionats de caràcter supralocal:per l’organització de campionats de caràcter supralocal:per l’organització de campionats de caràcter supralocal:per l’organització de campionats de caràcter supralocal:    
 
 
El càlcul es fa segons la participació i l’àmbit d’actuació: 
 

PARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓ    PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS     
1 A 100 1 
101 A 150 2 
151 A 200 3 
MÉS DE 200 4 
 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ ÀMBIT D’ACTUACIÓ ÀMBIT D’ACTUACIÓ ÀMBIT D’ACTUACIÓ     PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS     
CATALUNYA 1 
ESPANYA 2 
INTERNACIONAL  3 
 
El barem econòmic segons els punts aconseguits és el següent: 
 
Punts aconseguits    Aportació a rebre  

1 300 
2 400 
3 500 
4 600 
5 700 
6 800 
7 900 
 
 
3. Ajut econòmic per la participació en campionat oficials no locals i pels mèrits 3. Ajut econòmic per la participació en campionat oficials no locals i pels mèrits 3. Ajut econòmic per la participació en campionat oficials no locals i pels mèrits 3. Ajut econòmic per la participació en campionat oficials no locals i pels mèrits 
aconseguit: aconseguit: aconseguit: aconseguit:     
 
 
La distribució de punts s’efectua de la manera següent: 
 

Àmbit Àmbit Àmbit Àmbit     Punts per Punts per Punts per Punts per 
participacióparticipacióparticipacióparticipació    

Punts pels Punts pels Punts pels Punts pels 
mèrits (primer mèrits (primer mèrits (primer mèrits (primer 
lloc)lloc)lloc)lloc)    

Punts pels Punts pels Punts pels Punts pels 
mèrits (segon  mèrits (segon  mèrits (segon  mèrits (segon  
lloc)lloc)lloc)lloc)    

Punts Punts Punts Punts pels pels pels pels 
mèrits (tercer mèrits (tercer mèrits (tercer mèrits (tercer 
lloc)lloc)lloc)lloc)    

Catalunya 1 3 2 1 
Espanya 2 3 2 1 
Internacional  3 3 2 1 
 
El barem econòmic segons els punts aconseguits és el següent: 
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Punts aconseguits Punts aconseguits Punts aconseguits Punts aconseguits             Aportació a rebre Aportació a rebre Aportació a rebre Aportació a rebre     

1 200 
2 400 
3 500 
4 600 
5 700 
6 800 
 
 
4. Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades: 4. Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades: 4. Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades: 4. Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades:     
    
    
La distribució de punts s’efectua de la manera següent: 
 

Esportistes Esportistes Esportistes Esportistes     Punts Punts Punts Punts     Punts per esports Punts per esports Punts per esports Punts per esports 
tradicionalstradicionalstradicionalstradicionals    

De 0 a 25 1 1 
De 26 a 50 2 1 
De 51 a 100 3 1 
De 101 a 150  4 1 
De 151 o més  5 1 
 
El barem econòmic segons els punts aconseguits és el següent: 
 
Punts aconseguits Punts aconseguits Punts aconseguits Punts aconseguits             Aportació a rebre Aportació a rebre Aportació a rebre Aportació a rebre     

1 900 
2 1500 
3 1800 
4 2100 
5 2400 
6 2700 
 
Si després del càlcul de la subvenció es generés un romanent en alguns dels criteris anteriors, 
aquest podrà ser aplicat a l’altre criteri per llur repartiment.  
 
Article 18. La justificació i el control de la subvencióArticle 18. La justificació i el control de la subvencióArticle 18. La justificació i el control de la subvencióArticle 18. La justificació i el control de la subvenció    
 
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el 
destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. La persona física o jurídica 
beneficiària de la subvenció haurà de donar lliure accés a la seva comptabilitat (llibres i 
registres comptables). 
 
La persona física o jurídica beneficiària de la subvenció haurà d’aportar la justificació de 
l’activitat subvencionada a qualsevol de les oficines del SAC en un termini no superior a tres 
mesos, que començaran a comptar des de la finalització de l’activitat i com a màxim abans 
del 30 de novembre. 
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La justificació de l’activitat subvencionada es farà, en els termes de l’article 25 de l’Ordenança 
general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell, mitjançant un compte justificatiu segons 
l’import total del projecte i de la manera següent: 
 

- Per a subvencions d’import inferior a 60.000 EUR, amb un compte justificatiu 
simplificat, que constarà de la documentació enumerada en l’article 25.8 de 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell. 

 
- Per a subvencions d’import igual o superior a 60.000 EUR, amb un compte justificatiu 

que constarà de la documentació enumerada en l’article 25.6 de l’Ordenança general 
de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.  

 
L’òrgan gestor revisarà el compte justificatiu de totes les subvencions atorgades. 
 
Els beneficiaris poden ser requerits per a la revisió i hauran de presentar els justificants 
originals de la despesa. Aquests justificants hauran de ser factures o documents de valor 
probatori equivalent. 
 
La no realització de l’activitat subvencionada o l’incompliment de les condicions que van ser 
considerades per a l’atorgament de la subvenció, així com la manca de justificació o la 
justificació incompleta o incorrecta de l’activitat subvencionada, podrà comportar el 
reintegrament total o parcial de la subvenció d’acord amb el que s’estableix en aquestes 
bases i a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Article 19. El pagamentArticle 19. El pagamentArticle 19. El pagamentArticle 19. El pagament    
 
El pagament de la subvenció s’ha de fer amb la justificació prèvia, per part del beneficiari, i 
en la part proporcional a la quantia de la subvenció justificada, de la realització de l’activitat, 
el projecte, l’objectiu o l’adopció del comportament per al qual es va concedir. 
 
Es podrà avançar el pagament de fins al 50 % de l’import de les subvencions atorgades sense 
justificació prèvia, però el 50 % restant no es farà efectiu fins que la persona beneficiària 
hagi presentat tota la documentació justificativa establerta en aquestes bases. 
 
En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. Es realitzarà mitjançant 
transferència al compte bancari de la persona física o jurídica que indiqui el sol·licitant i sota 
la seva responsabilitat. 
 
Article 20. El crèdit pressupostariArticle 20. El crèdit pressupostariArticle 20. El crèdit pressupostariArticle 20. El crèdit pressupostari    
 

L’import global de L’import global de L’import global de L’import global de l’aplicació pressupostària de subvencions continguda en el l’aplicació pressupostària de subvencions continguda en el l’aplicació pressupostària de subvencions continguda en el l’aplicació pressupostària de subvencions continguda en el 
pressupost de la Regidoria d’Esports es distribuirà en els següents percentatges en pressupost de la Regidoria d’Esports es distribuirà en els següents percentatges en pressupost de la Regidoria d’Esports es distribuirà en els següents percentatges en pressupost de la Regidoria d’Esports es distribuirà en els següents percentatges en 
funció del tipus de programa:funció del tipus de programa:funció del tipus de programa:funció del tipus de programa: 
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1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades: La quantia màxima global 
que es podrà concedir és del 80 % de la partida de subvencions. 

 
2. Ajut econòmic per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o 

per l’organització de campionats de caràcter local o no local: La quantia màxima 
global que es podrà concedir és del 8 % de la partida de subvencions. 

 
3. Ajut econòmic per la participació en campionats oficials no locals i pels mèrits 

aconseguits: La quantia màxima global que es podrà concedir és del 4 % de la 
partida de subvencions. 

 
4. Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades: La quantia màxima 

global que es podrà concedir és del 8 % de la partida de subvencions. 
 
Cada convocatòria de subvencions detallarà els imports concrets assignats als programes que 
es convoquin. 
 
En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions, i en el transcurs de l’exercici, 
quedés crèdit sense aplicació a la partida o l’estat de previsió de despeses corresponents, es 
podrà incrementar l’import concedit a alguna de les sol·licituds i/o atendre’n d’altres que, a 
causa de les disponibilitats pressupostàries, haguessin quedat sense subvenció, sempre que 
aquestes sol·licituds s’hagin presentat en el seu moment a la convocatòria i a partir dels 
criteris, requisits, procediments i altres extrems d’aquestes bases, i que això consti en la 
proposta de l’òrgan de valoració. 
 
Article 21. L’aplicació d’aquestes basesArticle 21. L’aplicació d’aquestes basesArticle 21. L’aplicació d’aquestes basesArticle 21. L’aplicació d’aquestes bases    
 
Aquesta normativa és d’aplicació per a les convocatòries de sol·licituds de subvencions de les 
activitats que expressament així ho indiquin, les quals hauran de concretar els punts 
següents: 
 

a) Definició de l’objecte concret de la subvenció, dins de les finalitats i activitats 
subvencionables establertes en aquestes bases. 

 
b) Si escau, requisits i obligacions especifiques que haurà de complir la persona física o 

jurídica beneficiària i documentació complementària de la sol·licitud que n’acrediti el 
compliment. 

 
c) Criteris de valoració dels projectes o activitats, si són diferents dels que s’estableixen 

en aquests bases. 
 

d) Termini de presentació de les sol·licituds. 
 

e) Altres aspectes derivats de canvis legislatius i organitzatius. 
 

f) Quantitat màxima sol·licitable o subvencionable. 
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La convocatòria es publicarà de la manera reglamentària corresponent i es podrà anunciar en 
un diari de gran difusió i altres mitjans. 
 
ArticArticArticArticle 22. El reintegramentle 22. El reintegramentle 22. El reintegramentle 22. El reintegrament    
 
Sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que puguin correspondre, l’Ajuntament 
exigirà el reintegrament total o parcial de la subvenció atorgada en els casos d’incompliment 
previstos en l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Article 23. Les obligacions del beneficiariArticle 23. Les obligacions del beneficiariArticle 23. Les obligacions del beneficiariArticle 23. Les obligacions del beneficiari    
 
Junt amb les obligacions previstes en l’Ordenança general de subvencions, la persona 
beneficiària té les obligacions següents: 
 

a) Cal que la persona física o jurídica beneficiària accepti la subvenció amb la finalitat de 
complir les condicions fixades per aprovar-la. 

 
b) L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, 

tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu. 
 

c) Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
 

d) Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la resta de la normativa 
aplicable. 

 
e) Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament definitiu de la subvenció, que es troba al 

corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, l’Administració tributària catalana i la Seguretat Social. 

 
f) Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’ Ajuntament, un cop 

exhaurits els terminis.  
 

g) Justificar l’activitat realitzada i l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts, 
així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la 
concessió de la subvenció. 

 
h) Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, així com comunicar a l’Ajuntament 

qualsevol alteració significativa que es produeixi desprès de l’atorgament (reintegrant 
els fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, en el cas que sigui 
necessària, la renúncia corresponent. 

 
i) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin els òrgans de la 

Corporació. 
 

j) Disposar de la documentació comptable que puguin exigir els òrgans de fiscalització i 
facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. 
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k) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

 
l) Tota subvenció concedida per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Calafell, amb 

les finalitats previstes en aquestes normes, serà sotmesa a la condició implícita que 
tota la propaganda escrita o gràfica de les actuacions subvencionades haurà  de fer 
constar la llegenda “amb el suport de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de 
Calafell” i l’anagrama d’aquest. 

 
Amb aquesta finalitat, els beneficiaris estaran obligats a sotmetre a la consideració de 
la Regidoria d’Esports la maqueta de tota la publicitat gràfica prevista per a l’activitat 
subvencionada, sempre abans d’ordenar la seva impressió, atenent les indicacions que 
formuli la Regidoria d’Esports.  
 

m) Col·laborar amb la Regidoria d’Esport en la mesura de les seves possibilitats             
promocionen els esdeveniments que s’organitzin des de la Regidoria a les pagines 
webs  i xarxes socials, aportant voluntaris, realitzar exhibicions en aquests actes, 
modificar horaris d’entrenaments i partits en casos de necessitat d’espais per 
realització d’esdeveniments d’interès pel municipi, etc. 
 

n) Declarar, abans de l’atorgament de la subvenció, quin règim d’IVA li és aplicable. 
 
Les persones beneficiàries de subvencions resten sotmeses a les responsabilitats i al règim 
sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions sobre infraccions 
administratives en la matèria i la Llei general pressupostària. 
 
L’Ajuntament queda exempt de les responsabilitats civils, mercantils, laborals o de qualsevol 
altra mena derivades de les actuacions a que quedin obligats les persones beneficiàries de les 
subvencions atorgades. 
 
El beneficiari no podrà alterar en cap cas el destí de les subvencions concedides. 
 
 
Convocatòria 2016 Convocatòria 2016 Convocatòria 2016 Convocatòria 2016     

    

a) Obrir la convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de a) Obrir la convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de a) Obrir la convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de a) Obrir la convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva per als següents tipus de programes:concurrència competitiva per als següents tipus de programes:concurrència competitiva per als següents tipus de programes:concurrència competitiva per als següents tipus de programes:    
 
1.- Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades 

 
2.-  Ajuts econòmics per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o per 
l’organització de campionats de caràcter supralocal. 
 
3.- Ajuts econòmics per la participació en campionats oficials no locals i pels mèrits 
aconseguits. 
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4.- Ajuts econòmics pel suport a escoles esportives no federades. 
 
Les bases d’atorgament s’incorporen dintre de la mateixa convocatòria. 
 
b) El termini de presentació de les sol·licituds seran els següents :b) El termini de presentació de les sol·licituds seran els següents :b) El termini de presentació de les sol·licituds seran els següents :b) El termini de presentació de les sol·licituds seran els següents :    
 
****    20 DIES20 DIES20 DIES20 DIES:  
1.- Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades 
 
****    Fins el 31 d’octubreFins el 31 d’octubreFins el 31 d’octubreFins el 31 d’octubre de l’exercici en curs es concediran les subvencions a mida que es 
sol·licitin, per ordre de petició , fins que s’esgoti la disponibilitat pressupostària assignada, 
sempre que el sol·licitant compleixi els requisits mínims exigits: 
 
2.- Ajuts econòmics per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o per 
l’organització de campionats de caràcter local o no local. 
 
3.- Ajuts econòmics per la participació en campionat oficials no locals i pels mèrits 
aconseguits. 
 
4.- Ajuts econòmics pel suport a escoles esportives no federades. 
 
****    Fins el 15 de novembreFins el 15 de novembreFins el 15 de novembreFins el 15 de novembre de l’exercici en curs podran presentar sol·licituds aquelles entitats i 
esportistes que pels motius que siguin s’hagin quedat sense subvenció en el exercici 2015, 
sempre i quan  hagi consignació pressupostaria i compleixin els criteris i requisits de les bases 
d’aquell any. 
 
c) La sol·licitudc) La sol·licitudc) La sol·licitudc) La sol·licitud    
 
Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries regulades per aquestes bases s’han de 
formular mitjançant el model oficial que es pot obtenir al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), a 
la Regidoria d’Esports i al web municipal. 
 
La sol·licitud es pot presentar a qualsevol de les oficines del SAC, sense perjudici de la 
possibilitat que es pugui presentar per registre electrònic a la seu electrònica de l’Ajuntament 
o mitjançant qualsevol de les altres vies previstes a la legislació sobre procediment 
administratiu comú. 
 
La documentació presentada en el termini establert per esmenar també s’haurà de lliurar a 
través d’un d’aquests canals. 
 
No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent 
sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat. 
 
Els formularis es poden presentar tant en català com en castellà, i s’emplenaran 
preferentment per mitjans informàtics o mecanografies. 
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En cas de presentació electrònica de les sol·licituds, els formularis s’han d’emplenar a través 
de la seu electrònica de l’Ajuntament a l’adreça http://www.calafell.cat seguint les 
instruccions indicades al portal de tràmits. 

d) Els imports màxims que es podran concedir a una persona beneficiària, per cada un d) Els imports màxims que es podran concedir a una persona beneficiària, per cada un d) Els imports màxims que es podran concedir a una persona beneficiària, per cada un d) Els imports màxims que es podran concedir a una persona beneficiària, per cada un 
dels programes, són els següents:dels programes, són els següents:dels programes, són els següents:dels programes, són els següents:    

 
5. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades:  

 
La quantia de la subvenció màxima és del cinquanta per cent (50%) del pressupost de 
l’activitat subvencionable amb un màxim de 30.000 euros. 

 
6. Ajut econòmic per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o 

per l’organització de campionats de caràcter supraloca: 
 
Els criteris de valoració de l’article 16 d’aquestes bases estableixen l’import concret a 
percebre en funció dels punts obtinguts en la valoració del projecte. 

 
En tot cas, es podran atorgar diverses subvencions dins d’aquest programa a una 
mateixa beneficiària fins a un màxim de 1.800 euros, durant un mateix exercici 
pressupostari. 

 
7. Ajut econòmic per la participació en campionats oficials no locals i pels mèrits 

aconseguits: 
 

Els criteris de valoració de l’article 16 d’aquestes bases estableixen l’import concret a 
percebre en funció dels punts obtinguts en la valoració del projecte. 

 
En tot cas, es podran atorgar diverses subvencions dins d’aquest programa a una 
mateixa beneficiària fins a un màxim de 1.600 euros, durant un mateix exercici 
pressupostari. 

 
8. Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades: 

 
La quantia de la subvenció màxima és del cinquanta per cent (50%) del pressupost de 
l’activitat subvencionable amb un màxim de 2.700 euros. 

 
En cap cas es sobrepassarà l’import sol·licitat. Quedarà a càrrec de la persona física o jurídica 
sol·licitant l’aportació de la resta del cost, bé directament o per cofinançament de tercers (ens 
públics o privats). 
 
Només es pot presentar una sol·licitud per projecte i en cap cas es pot presentar el mateix 
projecte a diferents programes, sense perjudici de la possibilitat de presentar un projecte 
diferent a cada modalitat de programa. Si durant el moment de la valoració s’apreciés un 
error en l’àmbit escollit per part del sol·licitant, la sol·licitud es podrà incloure en el programa 
al qual s’adeqüi millor. 
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e) Documentació a presentar :e) Documentació a presentar :e) Documentació a presentar :e) Documentació a presentar :    

 
S’ha de presentar una sol·licitud de subvenció al Servei d’Atenció Ciutadana, mitjançant 
instància dirigida a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Calafell, acompanyada dels 
documents següents, amb caràcter general, i dels que exigeixi cada una de les convocatòries: 
 

p) Identificació (nom i domicili) de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb què ho fa 
(en nom propi o com a representant legal o voluntari). 

 
q) Identificació (nom i domicili) de qui ha de ser el beneficiari, en cas de ser diferent del 

sol·licitant. 
 
r) Les persones físiques acreditaran la seva personalitat mitjançant el NIF. 

 

s) Les persones jurídiques acreditaran la seva personalitat i representació adjuntant els 
documents següents: 
 
4. Còpia dels estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el 

registre corresponent. 
 

5. Fotocòpia del NIF de l’entitat o societat. 
 
6. Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia 

del seu DNI.  
 

t) Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en 
nom d’una altra persona física o jurídica. Es podrà substituir aquest document per 
una declaració responsable que inclogui el compromís d’aportar la documentació 
acreditativa abans de l’atorgament de la subvenció.  
 

u) Descripció del projecte per al qual se sol·licita subvenció. 
 

v) Pressupost detallat, on s’indiquin els ingressos i les despeses per conceptes. 
 

w) Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, amb 
el compromís de comunicar a l’Ajuntament qualsevol altra que sol·liciti o obtingui 
amb posterioritat a la data de presentació de la seva sol·licitud. 

 
x) Acreditació del compliment de les obligacions tributàries (estatals, autonòmiques i 

locals) i amb la Seguretat Social, mitjançant la presentació de les certificacions 
corresponents o autorització a l’òrgan gestor de la subvenció perquè obtingui de 
manera directa l’acreditació d’aquestes circumstàncies a través de certificats 
telemàtics. Es pot substituir per una declaració responsable quan la subvenció 
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sol·licitada no superi l’import de 3.000 euros o quan la subvenció es concedeixi a 
entitats sense fins lucratius. 
 

y) Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció. 
 

z) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits. 
 

aa) Dades bancàries on es podrà transferir l’import de la subvenció.  
 

bb) Acreditació del compliment d’obligacions per reintegrament de subvencions, 
mitjançant la presentació d’una declaració responsable del beneficiari. 

 
cc) Acreditació de que el beneficiari no està inclòs en cap de les prohibicions que preveu 

l’article 13 de la Llei general de subvencions i l’article 6.2 d’aquesta ordenança, 
mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant l’òrgan concedent de 
la subvenció. 
 

dd) En el cas de sol·licitar ajuts pel suport a entitats esportives federades i/o escoles 
esportives no federades, han d’emplenar el Qüestionari d’entitats esportives locals, 
amb la documentació que es requereix. Aquest qüestionari consta com a Annex a 
aquestes bases específiques. 

 
En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l’Ajuntament, el sol·licitant, 
sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del procediment a 
què corresponguin, pot fer ús del seu dret a no presentar-lo, fent constar la data i l’òrgan o 
dependència que van ser presentats o emès, i sempre que no s’hagin produït modificacions 
als documents. 
 
f)f)f)f)    El crèdit pressupostariEl crèdit pressupostariEl crèdit pressupostariEl crèdit pressupostari    
 

L’import global de l’aplicació L’import global de l’aplicació L’import global de l’aplicació L’import global de l’aplicació pressupostària de subvencions continguda en el pressupostària de subvencions continguda en el pressupostària de subvencions continguda en el pressupostària de subvencions continguda en el 
pressupost de la Regidoria d’Esports es distribuirà en els següents percentatges en pressupost de la Regidoria d’Esports es distribuirà en els següents percentatges en pressupost de la Regidoria d’Esports es distribuirà en els següents percentatges en pressupost de la Regidoria d’Esports es distribuirà en els següents percentatges en 
funció del tipus de programa:funció del tipus de programa:funció del tipus de programa:funció del tipus de programa:    

 
5. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades: La quantia màxima global 

que es podrà concedir és de 92.800€ de la partida de subvencions. 
 

6. Ajut econòmic per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o 
per l’organització de campionats de caràcter local o no local i Ajut econòmic per la 
participació en campionats oficials no locals i pels mèrits aconseguits: La quantia 
màxima global per aquests dos programes serà de 14.800,00€ de la partida de 
subvencions. 
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7. Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades: La quantia màxima 

global que es podrà concedir és del 8.400 € de la partida de subvencions. 
 
En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions, i en el transcurs de l’exercici, 
quedés crèdit sense aplicació a la partida o l’estat de previsió de despeses corresponents, es 
podrà incrementar l’import concedit a alguna de les sol·licituds i/o atendre’n d’altres que, a 
causa de les disponibilitats pressupostàries anteriors, haguessin quedat sense subvenció, 
sempre que aquestes sol·licituds s’hagin presentat en el seu moment a la convocatòria i a 
partir dels criteris, requisits, procediments i altres extrems d’aquestes bases, i que això consti 
en la proposta de l’òrgan de valoració. 
 
g)  La finalitatg)  La finalitatg)  La finalitatg)  La finalitat    
 
Les activitats o projectes que se subvencionaran han de fomentar activitats d’interès públic o 
social que tinguin per finalitat alguna de les següents: 
 

h) El foment de la pràctica de l’esport. 
 

i) La promoció de l’esport base. 
 

j) La promoció de l’esport de competició. 
 

k) La promoció de l’esport federat. 
 

l) La promoció de l’esport femení. 
 

m) La projecció exterior del municipi a través de l’esport. 
 

n) Altres finalitats que es determinin a la convocatòria. 
 
 
h)h)h)h) Les obligacions del beneficiariLes obligacions del beneficiariLes obligacions del beneficiariLes obligacions del beneficiari    
 
Junt amb les obligacions previstes en l’Ordenança general de subvencions, la persona 
beneficiària té les obligacions següents: 
 

o) Cal que la persona física o jurídica beneficiària accepti la subvenció amb la finalitat de 
complir les condicions fixades per aprovar-la. 

 
p) L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, 

tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu. 
 

q) Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
 

r) Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la resta de la normativa 
aplicable. 
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s) Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament definitiu de la subvenció, que es troba al 
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, l’Administració tributària catalana i la Seguretat Social. 

 
t) Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’ Ajuntament, un cop 

exhaurits els terminis.  
 

u) Justificar l’activitat realitzada i l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts, 
així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la 
concessió de la subvenció. 

 
v) Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, així com comunicar a l’Ajuntament 

qualsevol alteració significativa que es produeixi desprès de l’atorgament (reintegrant 
els fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, en el cas que sigui 
necessària, la renúncia corresponent. 

 
w) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin els òrgans de la 

Corporació. 
 

x) Disposar de la documentació comptable que puguin exigir els òrgans de fiscalització i 
facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. 

 
y) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 

documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

 
z) Tota subvenció concedida per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Calafell, amb 

les finalitats previstes en aquestes normes, serà sotmesa a la condició implícita que 
tota la propaganda escrita o gràfica de les actuacions subvencionades haurà  de fer 
constar la llegenda “amb el suport de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de 
Calafell” i l’anagrama d’aquest. 
 
Amb aquesta finalitat, els beneficiaris estaran obligats a sotmetre a la consideració de 
la Regidoria d’Esports la maqueta de tota la publicitat gràfica prevista per a l’activitat 
subvencionada, sempre abans d’ordenar la seva impressió, atenent les indicacions que 
formuli la Regidoria d’Esports. 

aa) Declarar, abans de l’atorgament de la subvenció, quin règim d’IVA li és aplicable. 
 
Les persones beneficiàries de subvencions resten sotmeses a les responsabilitats i al règim 
sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions sobre infraccions 
administratives en la matèria i la Llei general pressupostària. 
 
L’Ajuntament queda exempt de les responsabilitats civils, mercantils, laborals o de qualsevol 
altra mena derivades de les actuacions a que quedin obligats les persones beneficiàries de les 
subvencions atorgades. 
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El beneficiari no podrà alterar en cap cas el destí de les subvencions concedides. 
 
i) Criteris per a l’atorgament de la subvenció i valoració de projectes 
 
 
Cada programa té uns criteris de valoració propis, que s’estableixen a continuació:  
 
1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades: 1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades: 1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades: 1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades:     
 
El càlcul d’aquests ajuts és la suma dels criteris següents (a+b): 
 
a.a.a.a.----    Criteri per volum de practicants federats de l´entitat :Criteri per volum de practicants federats de l´entitat :Criteri per volum de practicants federats de l´entitat :Criteri per volum de practicants federats de l´entitat :    
    
Aquest criteri es calcularà multiplicant la xifra base 1xifra base 1xifra base 1xifra base 1 que parteix de 155€ pel segment de 
volum d'esportistes que l'entitat presenta, siguin de Calafell o de fora del municipi (llistats de 
practicants regulars que participin en campionats regulars degudament inscrits a les 
federacions o a altres organismes com el Consell Esportiu del Baix Penedès), i que es 
concreten a continuació:  
 
Participants  Segment   Xifra base 1 Càlcul criteri A 
 

0 a  25 1 155 1 x 155 
26 a 50 1,5 155 1,5 x 155 
51 a 75 2 155 2 x 155 
76 a 100 2,5 155 2,5 x 155 
101 a 125 3 155 3 x 155 
126 a 150 3,5 155 3,5 x 155 
151 a 200 4 155 4 x 155 
201 a 250 4,5 155 4,5 x 155 
251 o més  5 155 5 x 155  
 
b.- Criteri per segment practicant d´activitat . 

Aquest barem és específic per als practicants residents i empadronats a Calafellpracticants residents i empadronats a Calafellpracticants residents i empadronats a Calafellpracticants residents i empadronats a Calafell i es calcula 
multiplicant el número de participants per la xifra base 2xifra base 2xifra base 2xifra base 2 que parteix de 25 euros multiplicats 
per diferents valors que a continuació s’estableixen: 
 
Participants   concepte  segment Xifra base 2   Càlcul criteri B 
 

Número  promoció 
esportiva fins 18 
anys 

3 25 Número 
participants x 3 
x 25  

Número Promoció 
esportiva 
femenina fins 18 

3,5 25 Número 
participants x 
3,5 x 25 
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anys 
Número Competició 

esportiva  
1 25 Número 

participants x 1 
x 25 

Número Competició 
esportiva 
femenina  

1,5 25 Número 
participants x 
1,5 x 25 

 
Tant la xifra basela xifra basela xifra basela xifra base 1111 del criteri de volum de pràctica com la xifra base 2 xifra base 2 xifra base 2 xifra base 2 del segment 
d'activitat parteixen de les quantitats establertes  podran  ser modificades per l’òrgan 
col·legiat, encarregat de valorar les sol·licituds, en funció del conjunt de sol·licituds rebudes 
pel concepte d’ajuts a entitats federades, sense superar l’import màxim global fixat per 
aquest programa d’ajuts (el 80% del total de l’import consignat a l’aplicació pressupostària). 
    
c.- Criteri per categoria que participi en competicions oficials (lligues o copes) en l’àmbit 
autonòmic o estatal.  
 
En el supòsit que, un cop aplicats els criteris a i b anteriors, sobri romanent en l’aplicació 
pressupostària corresponent ( 80% del total de l’import consignat a l’aplicació pressupostària 
) s’aplicarà aquest criteri que comprèn la quantitat equivalent  al 50% de la despesa 
d’arbitratges i llicències federatives de la categoria. 
 
Aquest criteri serà incompatible en el casos en que la entitat a la que pertanyi la categoria  
rebi pel mateix concepte participatiu imports econòmics per patrocini de l’Ajuntament. 
 
d d d d ---- En el  cas de que finalitzat l’últim  termini de presentació de sol.licituds de subvencions 
per activitats esportives i per a la promoció esportiva previst a la convocatòria existeixi 
romanent en l’aplicació pressupostària global, l’òrgan col·legiat podrà complementar els 
imports resultants de la modificació de la xifra base 1 o xifra base 2 i del límit previst al criteri 
c, fins esgotat l’esmentada consignació.   
 
 
2. Ajut econòmic per una activitat pun2. Ajut econòmic per una activitat pun2. Ajut econòmic per una activitat pun2. Ajut econòmic per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o tual no previsible en la programació ordinària o tual no previsible en la programació ordinària o tual no previsible en la programació ordinària o 
per l’organització de campionats de caràcter supralocal:per l’organització de campionats de caràcter supralocal:per l’organització de campionats de caràcter supralocal:per l’organització de campionats de caràcter supralocal:    
 
El càlcul es fa segons la participació i l’àmbit d’actuació: 
 

PARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓ    PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS     
1 A 100 1 
101 A 150 2 
151 A 200 3 
MÉS DE 200 4 
 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ ÀMBIT D’ACTUACIÓ ÀMBIT D’ACTUACIÓ ÀMBIT D’ACTUACIÓ     PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS     
CATALUNYA 1 
ESPANYA 2 
INTERNACIONAL  3 
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El barem econòmic segons els punts aconseguits és el següent: 
 
Punts aconseguits    Aportació a rebre  

1 300 
2 400 
3 500 
4 600 
5 700 
6 800 
7 900 
 
 
3. Ajut econòmic per la participació en campionat oficials no locals i pels mèrits 3. Ajut econòmic per la participació en campionat oficials no locals i pels mèrits 3. Ajut econòmic per la participació en campionat oficials no locals i pels mèrits 3. Ajut econòmic per la participació en campionat oficials no locals i pels mèrits 
aconseguit: aconseguit: aconseguit: aconseguit:     
 
 
 
La distribució de punts s’efectua de la manera següent: 
 

Àmbit Àmbit Àmbit Àmbit     Punts per Punts per Punts per Punts per 
participacióparticipacióparticipacióparticipació    

Punts pels Punts pels Punts pels Punts pels 
mèrits (primer mèrits (primer mèrits (primer mèrits (primer 
lloc)lloc)lloc)lloc)    

Punts pels Punts pels Punts pels Punts pels 
mèrits (segon  mèrits (segon  mèrits (segon  mèrits (segon  
lloc)lloc)lloc)lloc)    

Punts Punts Punts Punts pels pels pels pels 
mèrits (tercer mèrits (tercer mèrits (tercer mèrits (tercer 
lloc)lloc)lloc)lloc)    

Catalunya 1 3 2 1 
Espanya 2 3 2 1 
Internacional  3 3 2 1 
 
El barem econòmic segons els punts aconseguits és el següent: 
 
Punts aconseguits Punts aconseguits Punts aconseguits Punts aconseguits             Aportació a rebre Aportació a rebre Aportació a rebre Aportació a rebre     
    

1 200 
2 400 
3 500 
4 600 
5 700 
6 800 
 
 
4. Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades: 4. Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades: 4. Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades: 4. Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades:     
    
La distribució de punts s’efectua de la manera següent: 
 

Esportistes Esportistes Esportistes Esportistes     Punts Punts Punts Punts     Punts per esports Punts per esports Punts per esports Punts per esports 
tradicionalstradicionalstradicionalstradicionals    

De 0 a 25 1 1 
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De 26 a 50 2 1 
De 51 a 100 3 1 
De 101 a 150  4 1 
De 151 o més  5 1 
 
El barem econòmic segons els punts aconseguits és el següent: 
 
Punts aconseguits Punts aconseguits Punts aconseguits Punts aconseguits             Aportació a rebre Aportació a rebre Aportació a rebre Aportació a rebre     

1 900 
2 1500 
3 1800 
4 2100 
5 2500 
6 2700 
 
Si després del càlcul de la subvenció es generés un romanent en alguns dels criteris anteriors, 
aquest podrà ser aplicat a l’altre criteri per llur repartiment.  
 
La convocatòria es publicarà de la manera reglamentària corresponent i es podrà anunciar en 
un diari de gran difusió i altres mitjans. 

 
La convocatòria incorpora l’aprovació de les bases on queda concretat els següents 
conceptes: 

 
a) Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los. 

 
b) Indicació dels òrgans competents per a l’ordenació, la instrucció i la resolució del 

procediment. 
 

c) Termini i forma d’acceptació de la subvenció. 
 

d) Forma de pagament i, si s’escau, possibilitat d’efectuar pagaments parcials, així com 
la possibilitat d’atorgar bestretes i les garanties que procedeixin. 
 

e) Termini i forma de justificació pels beneficiaris del compliment de la finalitat per a la 
qual es concedeix la subvenció.  
 

f) Necessitat de subscriure un conveni, si s’escau. 
 

g) Models de documents, sens perjudici que a cada convocatòria es facin les adaptacions 
escaients.  
 

h) Possibilitat o no de compatibilitzar altres subvencions amb la mateixa finalitat. 
 

i) Termini de resolució i notificació. 
 

j) Documents i informacions que s'han d'adjuntar a la petició. 
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k) Si s'escau, possibilitat de reformulació de sol·licituds de conformitat amb el que 

disposa l'article 20 ordenança. 
 

l) Indicació de si la resolució exhaureix la via administrativa i, en cas contrari, òrgan 
davant del qual s'ha d'interposar recurs. 

 
m) Mitjà de notificació o publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 59 de la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 

 
URGURGURGURGÈNCIA 1ÈNCIA 1ÈNCIA 1ÈNCIA 1    
    
AAAAPROVACIPROVACIPROVACIPROVACIÓÓÓÓ    DEL DEL DEL DEL CONCONCONCONVENI VENI VENI VENI     DE PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I ALEX DE PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I ALEX DE PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I ALEX DE PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I ALEX 
TOLEDO ROMEROTOLEDO ROMEROTOLEDO ROMEROTOLEDO ROMERO    
    
IdentificaciIdentificaciIdentificaciIdentificacióóóó    de l’expedientde l’expedientde l’expedientde l’expedient    
    
Aprovació del conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i Àlex Toledo Romero. 
    
FetsFetsFetsFets 
    
1. L’Ajuntament de Calafell té, com un dels seus principals objectius, promoure la presència 
activa del municipi en el mercat turístic i el foment de l’esport. Per la qual cosa la Corporació 
té la voluntat de participar, potenciar i fomentar el desenvolupament de l’esport municipal, el 
turisme i promoure les activitats encaminades a incrementar la demanda turística en el 
municipi, ja que això contribueix a estimular l’economia municipal. 
 
2. És per això que es vol afavorir l’esport, tant pels beneficis que comporta per la salut com 
per l’interès turístic que comporta per si mateix, donada la inqüestionable capacitat de donar 
a conèixer el municipi per tot el territori estatal.  
 
3. Alhora l’Ajuntament de Calafell porta a terme una campanya de difusió de la marca 
“Calafell Tot l’Any”, que pretén donar a conèixer el municipi, com a destí turístic. 
 
4. Alex Toledo Romero es va iniciar en la competició a l’edat de 7 anys en la Copa catalana 
de minimotos i des de llavors ha tingut una carrera molt exitosa. 
 
5. A l’actualitat, és un dels pilots amb major projecció de la seva edat del panorama nacional 
i està considerat com una ferma promesa del motociclisme espanyol.  
 
6. Durant aquesta temporada el motorista Alex Toledo forma part del projecte Cuna de 
Campions del Circuito Ricardo Tormo de Valencia i participarà en el Campionat d’Espanya de 
velocitat Cata premoto 3. 
 
7. És voluntat de l’Ajuntament de Calafell donar suport als esportistes del municipi que són 
més rellevants en l’àmbit català o estatal, i que promocionin el nom de Calafell a l’exterior de 
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forma significativa. Tanmateix, aquest suport ha de manifestar-se de manera que el nom de 
Calafell, i la promoció dels seus productes, llueixin amb força arreu on aquests esportistes 
participen. 
 
8. En el pressupost municipal corresponent a l’exercici 2016 existeix consignació nominativa  
adequada i suficient a càrrec de la partida C04/3412/4800032 – Subvenció Alex Toledo per 
import de 8.000.-€ 
 
9. S’adjunta informe de consignació pressupostària del departament d’Intervenció de 
l’Ajuntament  respecta a la proposta de despesa 297/2016. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. D’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
procediment ordinari de concessió de subvencions és la concurrència competitiva i només es 
podran concedir de forma directa quan: 
 

0. Estiguin previstes nominativament en el Pressupost. 
1. Quan vinguin imposades per l’Administració o per una norma amb rang de llei. 
2. Amb caràcter excepcional, aquelles que s’acreditin per raons d’interès públic, social, 

econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria 
pública. 

 
2. L’article 28 disposa que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar les subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos  
En el present cas aquesta subvenció no figura nominativament en el pressupost i tampoc s’ha 
motivat la concessió directa. 
 
3. D’acord amb l’article 34 de la mateixa llei, el pagament de la subvenció es realitzarà prèvia 
justificació del beneficiari de la realització de l’activitat o projecte. 
 
4. D’acord amb l’article 30 de la Llei 38/2003 la rendició de la compta justificativa constitueix un 
acte obligatori del beneficiari i les despeses s’acreditaran mitjançant factures i altres documents 
de valor probatori. Així mateix aquest article en el seu apartat sisè ens diu que l’ incompliment 
de la obligació de justificació de la subvenció implicarà el reintegrament de la mateixa. 
 
La Comissió Informativa de Turisme i Via Pública de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
1. 1. 1. 1. Aprovar el conveni  de patrocini i el pagament, prèvia justificació, entre l’Ajuntament de 
Calafell i Alex Toledo Romero, annex a la present proposta. 
 
2. Aprovar la proposta de despesa núm. 297/2016 per import de 8.000 euros. 
 
3. El  beneficiari   haurà de justificar la subvenció atorgada  en els termes establerts en 
l’Ordenança General de subvencions. 
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4. Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell. 
 
5. Publicar aquest acord al Butlletí Oficia de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya amb indicació que l’acord es podrà consultar a la pàgina web 
municipal. 
 
6.  Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  als interessats i   al departament 
d’intervenció i tresoreria. 
    
Aprovació del conveni de patrocini entre l'Ajuntament de Calafell i Álex Toledo Romero 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13264.0    
    
ElElElEl    Ple de la corporaciPle de la corporaciPle de la corporaciPle de la corporació ó ó ó de conformitatde conformitatde conformitatde conformitat    amb la proposta presentada i per unanamb la proposta presentada i per unanamb la proposta presentada i per unanamb la proposta presentada i per unanimitat imitat imitat imitat 
acorda:acorda:acorda:acorda:        
    
 
1. 1. 1. 1. Aprovar el conveni  de patrocini i el pagament, prèvia justificació, entre l’Ajuntament de 
Calafell i Alex Toledo Romero, annex a la present proposta. 
 
2. Aprovar la proposta de despesa núm. 297/2016 per import de 8.000 euros. 
 
3. El  beneficiari   haurà de justificar la subvenció atorgada  en els termes establerts en 
l’Ordenança General de subvencions. 
 
4. Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell. 
 
5. Publicar aquest acord al Butlletí Oficia de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya amb indicació que l’acord es podrà consultar a la pàgina web 
municipal. 
 
6.  Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  als interessats i   al departament 
d’intervenció i tresoreria. 
 
URGURGURGURGÈNCIA 2ÈNCIA 2ÈNCIA 2ÈNCIA 2    
    
Àgueda Subirana Àlvarez, secretària accidental de l’Ajuntament de Calafell. 
 
CERTIFICO: Que la sessió de caràcter ordinari del/de la Ple de l'Ajuntament celebrada el 
dia  7 de març de 2016 entre d'altres adoptà el següent acord: 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI  DEAPROVACIÓ DEL CONVENI  DEAPROVACIÓ DEL CONVENI  DEAPROVACIÓ DEL CONVENI  DE    PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I NA. PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I NA. PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I NA. PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I NA. 
ROSARIO INES LIZONROSARIO INES LIZONROSARIO INES LIZONROSARIO INES LIZON    
 
 
AAAAPROVACIPROVACIPROVACIPROVACIÓÓÓÓ    DEL DEL DEL DEL CONCONCONCONVENI VENI VENI VENI     DE PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DE PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DE PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DE PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I NA. NA. NA. NA. 
ROSARIO INES LIZON.ROSARIO INES LIZON.ROSARIO INES LIZON.ROSARIO INES LIZON.    
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IdentificaciIdentificaciIdentificaciIdentificacióóóó    de l’expedientde l’expedientde l’expedientde l’expedient    
    
Aprovació del conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’esportista Rosario Inés 
Lizón. 
    
FetsFetsFetsFets    
    
1.L’Ajuntament de Calafell té, com un dels seus principals objectius, promoure la 
presènciaactiva del municipi en el mercat turístic i el foment de l’esport. Per la qual cosa la 
Corporació té la voluntat de participar, potenciar i fomentar el desenvolupament de l’esport 
municipal, el turisme i promoure les activitats encaminades a incrementar la demanda 
turística en el municipi, ja que això contribueix a estimular l’economia municipal. 
 

És per això que es vol afavorir l’esport, tant pels beneficis que comporta per la salut com 
per l’interès turístic que comporta per si mateix, donada la inqüestionable capacitat de 
donar a conèixer el municipi per tot el territori estatal. 
 

 
2. La regidoria d’Esports valora de forma important la trajectòria de l’esportista Rosario Inés al 
llarg de tot l’any i el projecte esportiu que manté en els últims anys obtenint molts bon 
resultats en totes les competicions nacionals i internacionals que participa i que a continuació 
detallem: 
 
CAMPIONAT DEL MON      3 MEDALLES D’OR (1996,1998 I 2008)                 
                                          1 MEDALLA DE BRONZE TIR (2004) 
       2 MEDALLES DE BRONZE (2009 i 2011) 
       1 MEDALLA DE PLATA TIR (2009) 
 
CAMPIONATS D’EUROPA   1 MEDALLA D’OR (2014) 
                                          1 MEDALLA DE PLATA (2001) 
       1 MEDALLA DE PLATA TIR (2007) 
 
JOCS MUNDIALS NO OLIMPICS  1 MEDALLA DE BRONZE (1997) 
                                                 1 MEDALLA PLATA (2001) 
 
JOCS DE LA MEDITERRANEA   2 MEDALLES DE PLATA (2009 i 2013) 
 
CAMPIONATS D’ESPANYA   29 MEDALLES D’OR 
                                            14 MEDALLES DE PLATA  
         Des de els anys 1985 a 2014  
 
CAMPIONAT INTERNACIONAL FRANÇA 1 MEDALLA D’OR (2015) 
 
MEDALLA “REAL ORDEN MERITO DEPORTIVO CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES” (2009) 
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3. Que la Sra. Rosario Inés és esportista de “Alto Nivel” nomenada pel Consejo Superior de 
Deportes en data 12 de desembre de 2011 i els seus beneficis s’estenen fins el 24 de 
desembre de 2.016. 
 
4. Que durant aquest any 2016 l’esportista Rosario Inés participarà en les següents 
competicions: 
 
  - Competicions Nacionals FEDERACION ESPAÑOLA DE PETANCA, individual i 
 tripleta. 

 - Competicions FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA. Liga nacional de Comunidades  
 - Competicions Campionat d’Europa. França 

 
5. Que és voluntat de l’Ajuntament de Calafell donar suport als esportistes del municipi que 
són més rellevants en l’àmbit català, estatal i mundial, i que promocionin el nom de Calafell a 
l’exterior de forma significativa, a la vegada que la participació en aquests nivells territorials 
implica la promoció del municipi i de l’esport de la petanca. Tanmateix, aquest suport ha de 
manifestar-se de manera que el nom de Calafell , llueixi amb força arreu on la patrocinada 
participi. 
 
6. La esportista Rosario Inés Lizón  té, com un dels seus principals objectius, promoure la 
presència activa del municipi en el mercat turístic i la promoció esportiva. És per això que la 
regidoria d’esports  té la voluntat de participar, potenciar i fomentar el desenvolupament de 
l’esport municipal, el turisme i promoure les activitats encaminades a incrementar la 
demanda turística en el municipi, ja que això contribueix a estimular l’economia municipal. 
 
7. Realitzar una aportació econòmica de  2.000 euros destinada a col·laborar en el 
finançament de les despeses que ha de assumir per causa de la participació en les següents 
competicions oficials, inclosa  la promoció de Calafell i  per a les activitats generals d’interès 
social que realitza durant l’any. Aquest import no és susceptible de modificació ni de revisió. 
Aquesta despesa s’imputa dins del pressupost de l’Ajuntament de Calafell, aplicació 
pressupostària C04/3412/4800033 –Subvenció Rosario Inés Lizón (PD 296) 
 
8. S’adjunta informe de consignació pressupostària del departament d’Intervenció de 
l’Ajuntament  respecta a la proposta de despesa 296/2016. 
 
 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. D’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el procediment ordinari de concessió de subvencions és la concurrència 
competitiva i només es podran concedir de forma directa quan: 
 

0. Estiguin previstes nominativament en el Pressupost. 
1. Quan vinguin imposades per l’Administració o per una norma amb rang de llei. 
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2. Amb caràcter excepcional, aquelles que s’acreditin per raons d’interès públic, 
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la 
convocatòria pública. 

 
2. L’article 28 disposa que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament en els Pressupostos  
En el present cas aquesta subvenció no figura nominativament en el pressupost i 
tampoc s’ha motivat la concessió directa. 
 
3. D’acord amb l’article 34 de la mateixa llei, el pagament de la subvenció es realitzarà 
prèvia justificació del beneficiari de la realització de l’activitat o projecte. 
 
4. D’acord amb l’article 30 de la Llei 38/2003 la rendició de la compta justificativa 
constitueix un acte obligatori del beneficiari i les despeses s’acreditaran mitjançant 
factures i altres documents de valor probatori. Així mateix aquest article en el seu 
apartat sisè ens diu que l’ incompliment de la obligació de justificació de la subvenció 
implicarà el reintegrament de la mateixa. 
 
La Comissió Informativa de Turisme i Via Pública per unanimitat proposa al Ple: 
 
 1.Aprovar el conveni  de patrocini i el pagament, prèvia justificació, entre l’Ajuntament de 
Calafell i l’esportista Rosario Inés Lizón, annex a la present proposta. 
 
2. Aprovar la proposta de despesa núm. 297/2016 per import de 2.000 euros. 
 
3. El  beneficiari   haurà de justificar la subvenció atorgada  en els termes establerts en 
l’Ordenança General de subvencions. 
 
4. Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell. 
 
5. Publicar aquest acord al Butlletí Oficia de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya amb indicació que l’acord es podrà consultar a la pàgina web 
municipal. 
 
6.  Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  als interessats i   al departament 
d’intervenció i tresoreria. 
    
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13271.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13271.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13278.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13326.0 
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Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13330.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13426.0 
 
Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13435.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13453.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13457.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13536.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13542.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13553.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13556.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13558.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13561.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13573.0 
 
Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13581.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13582.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13587.0 
 
Interventora 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13616.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13619.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13628.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13632.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13636.0 
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Interventora 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13657.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13665.0 
 
Interventora 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13668.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13671.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13677.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13722.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13728.0    
    
El Ple de la corporaciEl Ple de la corporaciEl Ple de la corporaciEl Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat ó de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat ó de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat ó de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda:acorda:acorda:acorda:    
    
1.Aprovar el conveni  de patrocini i el pagament, prèvia justificació, entre l’Ajuntament de 
Calafell i l’esportista Rosario Inés Lizón, annex a la present proposta. 
 
2. Aprovar la proposta de despesa núm. 297/2016 per import de 2.000 euros. 
 
3. El  beneficiari   haurà de justificar la subvenció atorgada  en els termes establerts en 
l’Ordenança General de subvencions. 
 
4. Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell. 
 
5. Publicar aquest acord al Butlletí Oficia de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya amb indicació que l’acord es podrà consultar a la pàgina web 
municipal. 
 
6.  Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  als interessats i   al departament 
d’intervenció i tresoreria. 
    
    
26262626.    RATIFICAR EL DECRET D.    RATIFICAR EL DECRET D.    RATIFICAR EL DECRET D.    RATIFICAR EL DECRET D’’’’ALCALDIA NALCALDIA NALCALDIA NALCALDIA NÚM. 399/2016 ACORDANT LA SUSPENSIÚM. 399/2016 ACORDANT LA SUSPENSIÚM. 399/2016 ACORDANT LA SUSPENSIÚM. 399/2016 ACORDANT LA SUSPENSIÓ Ó Ó Ó 
DE LDE LDE LDE L’’’’EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    DE CONTDE CONTDE CONTDE CONTRACTACIRACTACIRACTACIRACTACIÓ PEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ PEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ PEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ PEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I Ó I Ó I Ó I 
IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓ DE LÓ DE LÓ DE LÓ DE L’’’’ESTALVI ENERGESTALVI ENERGESTALVI ENERGESTALVI ENERGÈTIC DE LÈTIC DE LÈTIC DE LÈTIC DE L’’’’ENLLUMENAT PENLLUMENAT PENLLUMENAT PENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE ÚBLIC DEL MUNICIPI DE ÚBLIC DEL MUNICIPI DE ÚBLIC DEL MUNICIPI DE 
CALAFELL PER PROCEDIMENT OBERT HARMONITZATCALAFELL PER PROCEDIMENT OBERT HARMONITZATCALAFELL PER PROCEDIMENT OBERT HARMONITZATCALAFELL PER PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT    
    
FetsFetsFetsFets    
    
1. EL Ple en sessió de caràcter extraordinari celebrada el dia 14 de novembre de 2014, va iniciar 
l’expedient de contractació per adjudicació del contracte de servei mitjançant tramitació ordinària per 
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procediment obert harmonitzat per servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi 
energètic de l’enllumenat públic municipal de Calafell i inici de licitació. 

 
2.  L’Alcalde ha dictat el decret núm. 399/2016 de data 18 de febrer que es transcriu literalment a  
continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIADECRET D’ALCALDIADECRET D’ALCALDIADECRET D’ALCALDIA    
    
““““Decret núm.  399/2016Decret núm.  399/2016Decret núm.  399/2016Decret núm.  399/2016    
    
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
    
Suspensió expedient de contractació servei  de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi 
energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell per procediment obert harmonitzat. 
 
FetsFetsFetsFets    
    
1. EL Ple en sessió de caràcter extraordinari celebrada el dia 14 de novembre de 2014, va iniciar 
l’expedient de contractació per adjudicació del contracte de servei mitjançant tramitació ordinària per 
procediment obert harmonitzat per servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi 
energètic de l’enllumenat públic municipal de Calafell i inici de licitació. 
 
2.Que a la vista de la publicitat del plec de clàusules administratives particulars i tècniques per la 
contractació del servei d’enllumenat públic, es va publicar al DOUE núm anunci de licitació 2014/S 
230-2015-406176 i publicat al BOPT núm. 283 de data 11 de desembre de 2016, així mateix publicat 
al perfil del contractant. 
 
3. Durant el termini de presentació de propostes es van presentar les següents empreses: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº EMPRESA 

1 UTE: INGESAN-OHL 

2 UTE:    IMESAPI SA - MERCADER INTEGRAL SL 

3 UTE:   FCC - ALUVISA 

4 UTE:   SECE - URBASER 

5 UTE:   SICE - CLECE 

6 UTE:  FERROVIAL SERVICIOS SA -  CESPA SA 

7 ELECNOR SA 
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8 UTE: YARRITU SA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
EKOARGI SL 

9 
UTE:  "CALAFELL SMART CITY "ENERGIA 

ELECTRICA EFICIENTE SL -URBANTEC 
ENGINERIA I PROJECTES SL 

10 RUBATEC 
 
4. Una vegada realitzada la tramitació corresponent a l’expedient de contractació, així com  les corresponents meses de 
contractació per donar compte dels informes tècnics i el seu corresponent debat i l’aprovació de les corresponents 
resolucions de l’òrgan de contractació ,en data 28 de desembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament va acordar excloure del 
procediment de licitació les pliques presentades per les empreses UTE Imesapi+Mercader; UTE FCC+Aluvisa; UTE 
Sece+Urbaser; UTE Sice+Clece; Elecnor;UTE Yarritu+ Ekoargi i la UTE Calafell Smart City, per incompliment dels 
requisits establerts a la clàusula 11.3 del plec de clàusules administratiu particular. 
 
5. El Ple de l’Ajuntament va aprovar la classificació dels licitadors  i es va acordar requerir a l’empresa RUBATEC com 
l’empresa amb l’oferta més avantatjosa en la licitació del servei  de manteniment, conservació i implementació de 
l’estalvi energètic de l’enllumenat públic de Calafell. 
 
6.En data 21 de gener de 2016 RGE 2351 l’empresa UTE Calafell Smart City va  presentar comunicació prèvia aquest 
Ajuntament de la presentació de recurs especial al TCCSP, contra l’acord del Ple municipal de classificació de les 
empreses licitadores. 
 
7.El TCCSP en data 22 de gener de 2016 inicia expedient amb núm. N-2016-010 per la resolució del recurs especial, es 
requereix aquest Ajuntament la documentació obrant a l’expedient de contractació. 
 
8. L’empresa Rubatec com a empresa proposada per l’adjudicació del servei d’enllumenat i segons notificació del 
requeriment d’acord del Ple municipal, en data 22 de gener de 2016 RGE 2456 va presentar la documentació requerida.  
 
9.En data 26 de gener de 2016 es fa una sol.licitud per part d’aquest Ajuntament al TCCSP de pròrroga de termini per la 
remissió de la documentació requerida. 
 
10.En data 5 de febrer de 2016 amb RGE 4449 es comunica per part del TCCSP la mesura provisional consistent en 
suspendre el procediment de contractació, d’acord amb el previst als articles 43 i 46.3 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat mitjançant el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i 25 del Reial decret 
814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especial de revisió de decisions en matèria 
contractual i l’organització del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 
 
Fonaments JurídicsFonaments JurídicsFonaments JurídicsFonaments Jurídics    
    
1.S’ha de tenir en compte la competència per a contractar dels article 21 i 22 de la LBRL i el 55 i 56 del TRLMRL de 
Catalunya, la competència pertany a l’Alcalde. 
 
2.El Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre,  pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes i 
administracions públiques preveu les disposicions en matèria de contractació. 
 
3.La Disposició addicional segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, pel que fa a l’atribució de la funció d’assessorament jurídic a la Corporació. 
 
4.Ateses les competències establertes en els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de 
Règim Local i la Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, tenint en 
compte que no supera el 10 % del pressupost ordinari ni és superior als quatre anys, és competència de l’Alcalde 

 
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    

 
1.-ACORDAR tenir per presentades al.legacions per l’empresa UTE CALAFELL SMART CITY i interposició del recurs 
especial  en matèria de contractació núm. expte N-2016-010 davant del Tribunal Català de Contractes, interposat 
contra  l’acord de classificació d’empreses per la prestació del servei d’enllumenat públic. 
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2.- Donar compte de la resolució (expedient núm.S-3/2016, de suspensió del procediment de contractació de 
l’Ajuntament de Calafell, el qual es transcriu: 

 
“Acordar la mesura provisional consistent a suspendre el procediment de contractació de l’Ajuntament de Calafell, 
d’acord amb el previst als articles 43 i 46.3 del TRLCSP i 25.1 del Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, sense que això impliqui en cap cas entrar a valorar el 
fons de l’assumpte. 

 
3.-ACORDAR la suspensió del procediment de licitació fins la resolució del recurs per l’òrgan competent.  

 
4. Donar compte i ratificar el present acord al Ple municipal. 

 
5.- Notificar als interessats i donar compte als departaments de Medi Ambient, intervenció i tresoreria. 

 
6.- Publicar al Perfil del contractant.” 

 
FonaFonaFonaFonaments Jurídicsments Jurídicsments Jurídicsments Jurídics    

 
1.L’art. 151,2, del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

. 
2. Ateses  les competències atribuïdes al Ple Municipal en els articles 21 i 22 de la Llei de bases 
de règim local. 

 
Es per això que proposo a la Comissió de manteniment i d’eficiència energètica  l’adopció del 
següent acord: 

 
ÚnicÚnicÚnicÚnic.- Ratificar el decret núm.399/2016 de data 18 de febrer de 2016 de proposta de 
suspensió del procediment de licitació fins la resolució del recurs per l’òrgan competent. 
 
La Comissió de Manteniment i d’Eficiència energètica, d’acord amb la proposta presentada i 
per unanimitat, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  

 
ÚnicÚnicÚnicÚnic.- Ratificar el decret núm.399/2016 de data 18 de febrer de 2016 de proposta de 
suspensió del procediment de licitació fins la resolució del recurs per l’òrgan competent. 

 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13750.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13774.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13793.0 
 
Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13798.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13936.0 
 
Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13955.0 
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Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=13999.0 
 
Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=14005.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=14304.0 
 
Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=14308.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=14353.0 
 
Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=14362.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=14384.0 
 
Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=14392.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=14496.0 
 
Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=14503.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=14507.0 

 
27. 27. 27. 27. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PEL PROTOCOL EDUCATIU CONTRA DE CIUTADANS PEL PROTOCOL EDUCATIU CONTRA DE CIUTADANS PEL PROTOCOL EDUCATIU CONTRA DE CIUTADANS PEL PROTOCOL EDUCATIU CONTRA 
TRANSFÒBIA I ASSETJAMENT ESCOLAR PER IDENTITAT DE GÈNERETRANSFÒBIA I ASSETJAMENT ESCOLAR PER IDENTITAT DE GÈNERETRANSFÒBIA I ASSETJAMENT ESCOLAR PER IDENTITAT DE GÈNERETRANSFÒBIA I ASSETJAMENT ESCOLAR PER IDENTITAT DE GÈNERE    
 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT     
 
Protocolo Educativo contra Transfobia y Acoso Escolar por Identidad de Género. 
 
AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    
 
El día 27 de Mayo de 2010, se aprobó en el Parlament de Catalunya, la Ley 14/2010 de los 
derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia. 
 
El día 2 de Octubre de 2014 se aprobó en el Parlament de Catalunya, la Ley 11/2014 para 
garantizar los derechos de lebianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para 
erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. 
 
El día 22 de Julio de 2015 se aprobó en el Congreso de los Diputados, la Ley 8/2015 para la 
protección a la infancia y a la adolescencia.  Esta Ley junto a la Convención de los derechos de 
los niños de Naciones Unidas, reconoce que todo menor tiene derecho a que su interés 
superior sea valorado y considerado en todas las acciones y decisiones que le conciernan. 
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Esta última expone además, que se tenga en cuenta la preservación de la identidad, la cultura, 
religión, convicciones, orientación e identidad sexual, en definitiva, el libre desarrollo de su 
personalidad.  Éste último punto además recogido también en el artículo 10 de la Constitución 
Española. 
 
Estas tres leyes, intentan responder a las necesidades de un sector importante de la población, 
y por las que la mayoría de grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo para poder dar 
solución a las necesidades que en gran parte estas leyes recogen. 
 
Y decimos intentan, porqué a fecha de hoy, tanto la Ley 14/2010 y la Ley 11/2014, ambas 
autonómicas, carecen de disposiciones reglamentarias para poder hacerla efectiva y como 
consecuencia de esta dejadez, tenenmos que asistir a episodios de acoso escolar como el 
ocurrido el pasado 24 de Diciembre donde Alan, menor transexual,  tras el acoso continuado 
sufrido en varios centros educativos donde estudió, acabó quitándose la vida. 
 
Es por eso, por la voluntad de acelerar la implementación de soluciones ante estos casos, 
presentamos el borrador de un protocolo, que intenta facilitar la labor que en este sentido 
consideramos debe realizar tanto el área responsable de educación del Ayuntamiento de 
Calafell como la Consellería d’Ensenyament.  Un protocolo que queremos dejar abierto a 
entidades, centros educativos, AMPAS, partidos políticos y a la ciudadanía en general. 
 
ACUERDOS: 
 
1. Instar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a que desarrolle un 
protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual o 
identidad de género. 
 
2. Instar a la Generalitat de Catalunya a que desarrolle reglamentariamente las Leyes 14/2010 
y 11/2014 aprobadas en el Parlament de Catalunya, y que destine en el siguiente ejercicio 
presupuestario una partida con recursos suficientes para que puedan desarrollarse de manera 
efectiva. 
 
3. Que desde el Ayuntamiento de Calafell se presente a la comunidad educativa la propuesta 
de protocolo que les ofrecemos para que sea trabajada, enmendada y enriquecida y, una vez 
consensuada, sea implementada en los centros educativos de Calafell y elevada al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=14895.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=14907.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15066.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15069.0 
 
Ramon Ferré Solé 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15467.0 
 
Joan Soler Guasch 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15471.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15514.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15517.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15557.0 
 
Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15560.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15577.0 
 
Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15581.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15601.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15617.0 
 
Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15621.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15631.0 
 
Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15635.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15789.0 
 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15792.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15830.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=15832.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16188.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16196.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16459.0 
 
Joan Soler Guasch 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16464.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16518.0 
 
Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16523.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16525.0 
 
Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16533.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16594.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16598.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16656.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16660.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16700.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 11 vots en contra: 6 
dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no 
adscrit Jesús Benedicto Calahorra; i 10 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres 
d’UAM, 2 dels membres del PP I 1 del membre de C’S, acorda: 
 
No aprovar la moció presentada. 
 
 
MOCIÓ DELS GRUPSMOCIÓ DELS GRUPSMOCIÓ DELS GRUPSMOCIÓ DELS GRUPS    MUNICIPALS DEL PSC, CIU, C’S, UAM I PP DE CALAFELL SOBRE MUNICIPALS DEL PSC, CIU, C’S, UAM I PP DE CALAFELL SOBRE MUNICIPALS DEL PSC, CIU, C’S, UAM I PP DE CALAFELL SOBRE MUNICIPALS DEL PSC, CIU, C’S, UAM I PP DE CALAFELL SOBRE 
L'AMPLIACIÓ DEL CRT (CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILAL'AMPLIACIÓ DEL CRT (CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILAL'AMPLIACIÓ DEL CRT (CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILAL'AMPLIACIÓ DEL CRT (CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA----SECA I SALOU)SECA I SALOU)SECA I SALOU)SECA I SALOU)    
 
Des que es va plantejar l’ampliació del CRT (Centre Recreatiu Turístic de Vila-Seca i Salou) fa prop 
de tres anys, ha estat sempre motiu d’atención des de les nostres comarques.  Els ajuntaments del 
territori, conscients de la seva importància, han treballat des del primer moment que es va tenir 
notícia d’aquesta possible ampliació prop dels inversors, dels ajuntaments veïns, de les forces 
econòmiques i socials i del Govern de la Generalitat. 
 
Ens mou l’objectiu d’ampliar l’oferta turística a la nostra comarca i al nostre territori que pot 
beneficiar-se’n en forma d’augment de l’activitat econòmica i de creació de milers de llocs de 
treball. 
 
Fruit d’aquest treball conjunt es va assolir un ampli consens polític, econòmic i social que va donar 
lloc a l’aprovació de les modificacions legislatives que feien possible la diversificació d’activitats 
turístiques i d’oci. 
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Difícilment trobarem en la nostra història de les nostres comarques i de Catalunya un projecte tan 
debatut en el temps i en gairebé totes les capes socials: desenes de compareixences d’experts al 
Parlament de Catalunya, centenars debats i posicionaments, debat també als mitjans de 
comunicació locals i nacionals han fet d’quest projecte un exemple de com ponderar, valorar i jutjar 
tan avastament com és un possible un projecte que, per raó de la seva magnitud, era lògic que fos 
sotmès a escrutini de la forma com ho ha estat. 
 
Més encara, més enllà de les previsions que la Llei exigeix en el tràmit que es troba d’aprovació 
urbanística, previsions molt exigents quant a publicitat, exposició al públic i temps per facilitar la 
participació ciutadana, s’ha perllongat el temps de la tramitació i per mandat del Parlament de 
Catalunya, es va constituir una comissió de seguiment formada per representants de totes les 
institucions interessades, estigués prevista la seva participació legalment o no així com de 
plataformes que espontàniament han sorgit en aquest cas que també han tingut i tenen la 
possibilitat de fer sentir la seva veu i participar i difondre els seus posicionaments. 
 
Finalment, en les diferents comtesses electorals que s’han celebrat al nostre país i als nostres 
municipis aquests darrers anys, també han motivat el debat en cada campanya i el suport als partits 
que han incoporat el seu programa el projecte esmentat, han estat sempre majoritaris. 
 
Ens trobem, però, en aquests moments en unanova circumstància derivada d’una nova 
configuració del Parlament de Catalunya i dels suports al nou govern de la Generalitat. Coma  
conseqüència d’aquesta nova situació i per cap altre motiu, alguns grups volen aprofitar el moment 
per tornar a dificultar el projecte sabent que les inversions són avui dia més delicades que mai i que, 
fer maniobres per obstaculitzar-les, pot derivar en la paralització definitiva que en cap cas, els 
ciutadans d’aquest territori podem permetre i menys ara que la crisi es torna a manifestar de forma 
crua per a les capes més febles de la nostra societat. 
 
És per tot això que el grup municipal del PSC de Calafell proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. El suport al projecte d’ampliació del CRT de Vila-Seca i Salou. 
 
Segon. El suport al president de la Generalitat en la seva intenció de continuar el projecte i de, 
eventualment consultar a la població, en el benentès que només és acceptable si és en l’àmbit 
d’aquesta comarca, sobre el tema malgrat que entenem que ha estat ja suficientment debatut i 
votat per la població. 
 
Tercer. Urgir al Govern de la Generalitat a l’aprovació del Pla Director urbanístic (PDU) necessari 
perquè el projecte continuï i contribueixi a diversificar el nostre teixit econòmic i la generació de 
llocs de treball. 
 
Quart. Traslladar aquests acords als ajuntaments de la nostra comarca i al govern de la Generalitat 
de Catalunya i als Ajuntaments de Vila-Seca i Salou. 
 
(deliberació) 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal, 17 vots a favor: 5 dels membres 
del PSC, 2 dels membres d’UAM, 1 del membre de C’S, 6 dels membres de CIU i 1 del regidor 
no adscrit Jesús Benedicto Calahorra; i 4 vots en contra: 2 dels membres de la CUP i 2 dels 
membres d’ERC, acorda: 
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Primer. El suport al projecte d’ampliació del CRT de Vila-Seca i Salou. 
 
Segon. El suport al president de la Generalitat en la seva intenció de continuar el projecte i de, 
eventualment consultar a la població, en el benentès que només és acceptable si és en l’àmbit 
d’aquesta comarca, sobre el tema malgrat que entenem que ha estat ja suficientment debatut i 
votat per la població. 
 
Tercer. Urgir al Govern de la Generalitat a l’aprovació del Pla Director urbanístic (PDU) necessari 
perquè el projecte continuï i contribueixi a diversificar el nostre teixit econòmic i la generació de 
llocs de treball. 
 
Quart. Traslladar aquests acords als ajuntaments de la nostra comarca i al govern de la Generalitat 
de Catalunya i als Ajuntaments de Vila-Seca i Salou. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16715.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16733.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16922.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16937.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16992.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=16997.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17034.0 
 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17039.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17168.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17170.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17239.0 
 
Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17245.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17282.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17286.0 
 
Ramon Ferré Solé 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17288.0 
 
Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17290.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17447.0 
 
Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17453.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17496.0 
 
Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17498.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17965.0 
 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=17972.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18056.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18059.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18153.0 
 
Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18161.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18185.0 
 
Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18189.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18191.0 
 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18196.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18197.0 
 
 
29. 29. 29. 29. MOCIÓ DELS GRUPS DEL PSC,MOCIÓ DELS GRUPS DEL PSC,MOCIÓ DELS GRUPS DEL PSC,MOCIÓ DELS GRUPS DEL PSC,    CIU, ERC I LA CUP EN SUPORT AL BANC D'ADN PER A CIU, ERC I LA CUP EN SUPORT AL BANC D'ADN PER A CIU, ERC I LA CUP EN SUPORT AL BANC D'ADN PER A CIU, ERC I LA CUP EN SUPORT AL BANC D'ADN PER A 
LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVILLES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVILLES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVILLES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL    
 
Atès que el maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a 
Barcelona la Llei de Memòria Històrica Catalana I les dues primeres exhumacions de fosses 
comunes fetes al país.  No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la identificació deles 
persones desaparegudes.  Aleshores, diversos familiars de persones desaparegudes van 
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prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni genétic dels familiars encara vius 
cada cop més grans i amb risc  de desaparèixer, per assegurar les futures comparatives de 
l’ADN I mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts.  
 
Atès que el departament de Genètica Forense de la Universitat de Barcelona van assumir el 
repte I es van posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però senzill I barat alhora 
per fixar les mostres familiars en un banc genètic.  Era el juliol de 2012 I s’iniciava un procés 
que ja s’estava fent a d’altres paísos del món que han patit conflictes similars. 
 
Atès que el setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l’ONU per 
les desaparicions forçades van fer a tot l’Estat espanyol, des d’aquesta iniciativa es va forçar per 
part del Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del Govern el Banc d’AND I la 
modificació de la Llei de fosses.  El 19 de desembre de 2013 se’n va aconseguir l’aprovació per 
una àmplia majoria. 
 
Atès que el pasat 22 de juny de 2014 el grup que impulsa el Banc d’ADN  per als familiars 
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte a través de 
Verkami.  Amb el micromecenatge s’ha crat un mateiral audiovisual, en forma de curt 
documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta eina genètica per a la 
identificació de persones. 
 
Atès que l’Estat Espanyol és el segon país del món en nombre de fosses per obrir I que 
aquestes podrien amagar les restes de 115.000 desapareguts, que a Catalunya s’han localitzat 
344 fosses comunes I més de 4.600 famílies han demanat recuperar les restes dels seus 
familiars. 
 
El grup municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Calafell a la iniciativa del Banc d’AND per 
a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil. 
 
2. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’AND als ciutadans I ciutadanes del 
municipi de Calafell 
 
3. Instar al govern central espanyol que es faci càrrec de les despeses produïdes en 
compensació del seu immobilisme I poca sensibilitat amb els familiars dels desapareguts. 
 
4. Informar d’aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als 
membres de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als impulsors del Banc d’AND de Catalunya que 
gestiona les Desparicions Forçades del període 1936-1977 I a la ciutadania de Calafell. 
 
(deliberació) 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18216.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18232.0 
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Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18386.0 
 
Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18393.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18424.0 
 
Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18435.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18519.0 
 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18524.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18530.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18533.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18593.0 
 
Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18600.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18617.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18620.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18823.0 
 
Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18825.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18840.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=18843.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19033.0 
 
Joan Maria Triadó Juan 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19038.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19084.0 
 
Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19093.0 
 



                                                                                                                                                                
 

135 
 

Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19183.0 
 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19186.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19197.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19200.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19217.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19235.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19293.0 
 
Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19317.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19328.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 19 vots a favor: 5 
dels membres del PSC,  2 dels membres d’UAM, 1 del membre de C’S, 2 dels membres de la 
CUP, 2 dels membres d’ERC i 6 dels membres de CIU i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto 
Calahorra, i 2 vots en contra dels membres del PPC, acorda: 
 
1. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Calafell a la iniciativa del Banc d’AND per 
a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil. 
 
2. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’AND als ciutadans I ciutadanes del 
municipi de Calafell 
 
3. Instar al govern central espanyol que es faci càrrec de les despeses produïdes en 
compensació del seu immobilisme I poca sensibilitat amb els familiars dels desapareguts. 
 
4. Informar d’aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als 
membres de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als impulsors del Banc d’AND de Catalunya que 
gestiona les Desparicions Forçades del període 1936-1977 I a la ciutadania de Calafell. 
  
30. MOCI30. MOCI30. MOCI30. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER LIMITAR LÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER LIMITAR LÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER LIMITAR LÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER LIMITAR L’’’’ACUMULACIACUMULACIACUMULACIACUMULACIÓ DE Ó DE Ó DE Ó DE 
CCCCÀRRECS PÀRRECS PÀRRECS PÀRRECS PÚBLICSÚBLICSÚBLICSÚBLICS    
 
AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    
    
El Grupo Municipal CIUTADANS-CIUDADANOS en Calafell, entiende que: 
  



                                                                                                                                                                
 

136 
 

Atendiendo al hecho de que los representantes políticos deben servir de la mejor manera 
posible a la ciudadanía en su participación en aquellos espacios de decisión sobre la cosa 
pública que son de su competencia. 
 
Entendiendo que la vocación del representante político debe ser la de ofrecer un servicio 
público, y trabajar desde las instituciones por el bien común. 
 
Conscientes del hecho que existe una desconfianza creciente por parte de la ciudadanía acerca 
del correcto ejercicio de las funciones de los representantes políticos, que se alimenta, entre 
otras razones, como consecuencia de la acumulación de cargos políticos. 
 
Con el objetivo de resolver el hecho de que la acumulación de cargos impide atender de la 
mejor manera los deberes que estos conllevan y supone una reducción de la dedicación para el 
correcto ejercicio de las responsabilidades que comportan. 
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciutadans de Calafell solicitamos 
al Pleno del Ayuntamiento de Calafell la adopción de los siguientes 
 
ACUERDOS: 
 
1. Instar al Gobierno de la Generalitat, al Gobierno Central i a las instituciones europeas, la 
modificación legislativa  necesaria para eliminar la compatibilidad entre los cargos de concejal y 
diputado. 
 
2. Instar al Gobierno de la Generalitat, al Gobierno Central y a las instituciones europeas, la 
modificación legislativa que establezca la dedicación exclusiva de los alcaldes en aquellos 
municipios donde perciban una retribución superior a 3 veces el SMI. 
 
3. Instar al compromiso de los grupos políticos del consistorio para que, mientras no se 
proceda a la modificación de la legislación en el sentido indicado en los apartados anteriores, 
sus cargos actúen según los principios que se persiguen en esta moción y renuncien a esta 
acumulación en el momento en el que deban empezar a ejercer plenamente sus funciones. 
 
4. Dar traslado de este acuerdo a la presidenta del Parlament de Catalunya, a las Cortes 
Generales, al Parlamento europeo, al resto de miembros de la Mesa y a los presidentes de 
todos los grupos parlamentarios.    
 

https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19377.
0 
Intervenció 33.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19386.
0 
Intervenció 33.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19483.
0 
Intervenció 33.3.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19486.
0 
Intervenció 33.4.- Ramon Ferré Solé 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19599.
0 
Intervenció 33.5.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19605.
0 
Intervenció 33.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19668.
0 
Intervenció 33.7.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19671.
0 
Intervenció 33.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19725.
0 
Intervenció 33.9.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19726.
0 
Intervenció 33.10.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19783.
0 
Intervenció 33.11.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19785.
0 
Intervenció 33.12.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19876.
0 
Intervenció 33.13.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19883.
0 
Intervenció 33.14.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19945.
0 
Intervenció 33.15.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19950.
0 
Intervenció 33.16.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19983.
0 
Intervenció 33.17.- Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=19987.
0 
Intervenció 33.18.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=20071.
0 
Intervenció 33.19.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=20074.
0 
Intervenció 33.20.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=20097.
0 
Intervenció 33.21.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=20099.
0 
Intervenció 33.22.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=20220.
0 
Intervenció 33.23.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=20223.
0 
Intervenció 33.24.- Ramon Ferré Solé 



                                                                                                                                                                
 

138 
 

https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=20246.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 12 vots en contra:5 
dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres 
d’ERC i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, 3 vots a favor: 1 del membre de C’S 
i 2 dels membres de la CUP, i 6 abstencions dels membres de CIU, acorda: 
 
No aprovar la moció presentada. 
 
31. 31. 31. 31. MOCIÓ PER A L'ESTUDI DE MOCIÓ PER A L'ESTUDI DE MOCIÓ PER A L'ESTUDI DE MOCIÓ PER A L'ESTUDI DE LA MUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS LA MUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS LA MUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS LA MUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 
EXTERNALITZATS DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLEXTERNALITZATS DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLEXTERNALITZATS DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLEXTERNALITZATS DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL    
    
Des de la instauració dels ajuntaments catalans, sota administració espanyola, la lògica 
empresarial de la gestió de les polítiques públiques –amb la Nova Gestió Pública com a 
ideologia dominant i paradigmàtica ha generat una progressiva externalització dels serveis que 
presten les administracions públiques. 
 
Des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular hem manifestat en reiterades 
ocasions la necessitat de municipalitzar tots aquells serveis que presta l’Ajuntament a la vila. 
Aquest posicionament parteix de l’assumpció que els serveis públics destinats a cobrir 
necessitats bàsiques de la ciutadania no han de ser un negoci. Amb les municipalitzacions es 
pot aconseguir gestionar un servei de manera més econòmica, eficient, transparent, 
compartida i participada pels veïns i veïnes. 
 
El consistori ha de ser qui directament gestioni i controli serveis públics com la recollida de la 
brossa, el subministrament d’aigua, la neteja de la vila, les escoles bressol, la neteja de les 
dependències municipals, així com tots aquells serveis que no es corresponen a actuacions 
puntuals, sinó a serveis bàsics del municipi que s’han de prestar obligatòriament pel seu bon 
funcionament.  Només s’haurien de poder externalitzar determinats serveis a organitzacions 
amb finalitats socials. 
 
La qualitat dels serveis que presta l’administració té a veure amb la responsabilitat, la 
transparència i el compromís en la seva gestió pública, així com en la garantia de la seva 
regularitat i continuïtat.  Per això creiem necessari mantenir els serveis bàsics en mans 
públiques, com a garantia que els criteris sota els quals es gestionaran seran els de igualtat, 
universalitat en l’accés, vocació de servei a la ciutadania i no criteris merament mercantilistes o 
economicistes. 
 
És imprescindible estudiar la viabilitat de municipalitzar la gestió d’alguns dels actuals serveis 
concessionats per tal de garantir-ne el bon funcionament d’acord amb les característiques 
especials d’inversions, especialitats laborals o altres pròpies del servei.  La gestió directa per 
part de l’ajuntament, ja sigui a través del propi ens local o mitjançant la creació de 
cooperatives locals, és bàsica per assegurar un servei adequat i garantir unes condicions 
laborals dignes pels seus treballadors i treballadores.  En els darrers anys no només no s’ha fet 
res per municipalitzar tots aquests serveis, sinó que encara se n’han externalitzat de nous. 
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Per altra banda, des d’un punt de vista econòmic, encara que els processos d’adjudicació 
impliquin una justificació econòmica que els motivin, molts cops s’ha vist com des del propi 
punt de vista de l’economia marginal, l’externalització d’aquests serveis genera majors costos, 
com també una devaluació en la quantitat del servei.   
 
Per posar-ne només un exemple, la prestació externa de serveis públics per part d’empreses 
privades comporta en molts casos un augment del 26% del seu cost, corresponent al 21% 
d’IVA (que no s’hauria d’abonar en cas de prestar-se directament des de l’administració) i al 
5% mínim de benefici empresarial  al capdavall, un 26% que no repercuteix en la qualitat dels 
serveis, com sí que hi podria repercutir en el cas que es gestionessin directament. 
 
Cal constatar que la privatització de serveis públics sempre comporta per a l’empresa 
adjudicatària una expectativa de benefici, i per tant, l’obtenció d’un marge econòmic a partir 
de les aportacions econòmiques de la ciutadania.  Això fa aconsellable, que, en tot cas, 
s’analitzi des de l’Ajuntament la millor forma d’aconseguir que aquest marge de beneficis no 
sigui privatitzat.  Es tracta d’obtenir així un rendiment públic basant-se en els marges 
econòmics, obtinguts en eludir la privatització del servei. 
 
No hi ha arguments de pes a favor d’aquestes externalitzacions. Les economies d’escala o la 
suposada reducció de despeses derivades de la gestió, es veuen compensades amb escreix pels 
beneficis empresarials derivats de la pròpia prestació privada del servei.  Aquests beneficis 
s’haurien de poder destinar a millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores en 
aquells casos en què fos necessari, així com a d’altres accions, polítiques i serveis destinades a 
pal·liar els efectes de la crisi que afecten greument la població de la nostra ciutat. 
 
Així doncs, cap apostar per dedicar esforços dels serveis tècnics del consistori a analitzar 
l’actual funcionament de les empreses que presten serveis públics municipals, a fi i efecte de 
detectar aquells casos en què la prestació directa del servei per part de l’organisme públic 
esdevé més eficient i eficaç que no pas el manteniment de l’externalització en un tercer. 
 
Per tot l’exposat, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Calafell 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. No prorrogar cap dels contractes de serveis externalitzats a no ser que hi hagi  un acord 
específic del Ple municipal al respecte, autoritzant-ne la pròrroga. 
 
2.  Redactar un informe detallat dels contractes de concessió i externalització de serveis signats 
per l’Ajuntament de Calafell i ens privats que es trobin en vigor o que hagin finalitzat en els 5 
anys anteriors.  Aquest informe ha de contenir, com a mínim, i d’acord, entre d’altres, amb els 
paràmetres previstos en l’article 13 de la Llei de Transparència (Llei 19/2014 de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern), pel que fa als 
contractes de gestió dels serveis públics, la següent informació: 

 
a. Termini del contracte. 
b. condicions. 
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c. Grau de compliment. 
d. Avaluació del servei prestat i beneficis per a l’administració i els usuaris. 
 
3. Comissió d’Estudi 
 
a. Crear una Comissió d’Estudi formada per tècnics municipals i per representants 
nomenats pels grups municipals, que analitzarà la possibilitat de municipalitzar els serveis 
externalitzats, ja sigui directament des de l’Ajuntament, o bé, a través d’altres figures 
empresarials públiques o cooperatives, quan la gestió municipal pugui reduir-ne el cost i 
millorar la qualitat del servei. 
 
b. S’elaborarà un estudi de cadascun dels serveis externalitzats que contindrà, com a 
mínim, la següent informació: 
 
 i. Costos del contracte externalitzat. 
 ii. Estudi comparatiu amb el que hagués costat la gestió pública. 
 iii. Avaluació dels beneficis socials de l’externalització. 
 iv. Comptabilització del benefici empresarial. 
 v. Valoració de la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica de la seva 
municipalització. 
 
c. L’estudi es realitzarà en els següents supòsits: 
 
 i. Un any abans de la finalització del contracte en el cas de contractes 
plurianuals, o amb una antelació mínima de 4 mesos en el cas de contractes de menor 
duració. 
 ii. Quan, a pesar de no complir-se els supòsits anteriors, ho sol·liciti, com a 
mínim, una cinquena part dels i les regidores del Ple. 
 
d. Aquest estudi haurà d’estar acabat i a disposició dels grups municipals, com a mínim: 
 
 i. 8 mesos abans de la finalització del contracte en el cas dels contractes 
plurianuals. 
 ii. 2 mesos abans de la finalització del contracte en el cas dels contractes de 
menor durada. 
 iii. 4 mesos després de la seva sol3licitud en el cas dels estudis sol·licitats a 
l’empara de l’article 3.c.ii. 
 
e. Els estudis en qüestió s’hauran de debatre, com a mínim, en comissió informativa, la 
qual concretarà una proposta per a ser discutida al Ple municipal. 
 
4. Elaborar, en el termini de dos mesos, un calendari amb tots els terminis dels contractes 
existents i la planificació dels estudis a realitzar, atesos els punts 2 i 3. 
 
5. l’Ajuntament es compromet que, abans de poder signar o prorrogar contractes de 
concessió, concert o conveni amb una empresa privada per a la gestió de serveis públics, sigui 
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necessari publicar preceptivament els objectius perseguits, el guany de l’externalització, la 
comparativa amb el cost que es derivaria de la gestió pública, i els indicadors corresponents. 
 
Anualment es publicaran aquestes dades al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de 
Calafell, juntament amb l’avaluació del compliment o no dels indicadors corresponents. 
6. l’Ajuntament de Calafell manifesta que en cap cas es poden privatitzar els serveis públics 
bàsics i s’autoimposa l’obligació que en els supòsits d’externalització, concessió, concert o 
qualsevol altres instruments de traspàs de prestació dels serveis públics que garanteixen drets 
fonamentals a l’empresa privada, bé, sigui en forma de celebració de nou contracte o de 
pròrroga d’un existent, es convocarà una consulta popular entre la població per referendar la 
decisió. 
 
Aquesta consulta serà d’aplicació quan el contracte en qüestió representi, com a mínim, un 
5% dels recursos ordinaris anuals de l’Ajuntament en el supòsit de contractes anuals, o un 
8% en el cas de contractes plurianuals. 
 
Aquesta consulta es desenvoluparà en el marc de la Llei 10/2014 de 26 de setembre, de 
consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=20317.
0 
Intervenció 34.1.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=20322.
0 
Intervenció 34.2.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=20347.
0 
Intervenció 34.3.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=20790.
0 
Intervenció 34.4.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=20794.
0 
Intervenció 34.5.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=21013.
0 
Intervenció 34.6.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=21018.
0 
Intervenció 34.7.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=21107.
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=21110.
0 
Intervenció 34.9.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=21200.
0 
Intervenció 34.10.- Joan Soler Guasch 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=21203.
0 
Intervenció 34.11.- Ramon Ferré Solé 
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Intervenció 34.12.- Teresa Gonzàlez Santiago 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=21341.
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0 
Intervenció 34.20.- Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=21754.
0 
Intervenció 34.21.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=21961.
0 
Intervenció 34.22.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=21967.
0 
Intervenció 34.23.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=21968.
0 
Intervenció 34.24.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=21977.
0 
Intervenció 34.25.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22048.
0 
Intervenció 34.26.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22098.
0 
Intervenció 34.27.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22107.
0 
Intervenció 34.28.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22112.
0 
Intervenció 34.29.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22113.
0 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 17 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 6 dels membres de 
CIU, 2 vots en contra dels membres del PPC, i 2 abstencions: 1 del membre de C’s i 1 del 
regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, acorda: 
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1. No prorrogar cap dels contractes de serveis externalitzats a no ser que hi hagi  un acord 
específic del Ple municipal al respecte, autoritzant-ne la pròrroga. 
 
2.  Redactar un informe detallat dels contractes de concessió i externalització de serveis 
signats per l’Ajuntament de Calafell i ens privats que es trobin en vigor o que hagin finalitzat 
en els 5 anys anteriors.  Aquest informe ha de contenir, com a mínim, i d’acord, entre 
d’altres, amb els paràmetres previstos en l’article 13 de la Llei de Transparència (Llei 19/2014 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern), pel que fa 
als contractes de gestió dels serveis públics, la següent informació: 
 
a. Termini del contracte. 
b. condicions. 
c. Grau de compliment. 
d. Avaluació del servei prestat i beneficis per a l’administració i els usuaris. 
 
3. Comissió d’Estudi 
 
a. Crear una Comissió d’Estudi formada per tècnics municipals i per representants 
nomenats pels grups municipals, que analitzarà la possibilitat de municipalitzar els serveis 
externalitzats, ja sigui directament des de l’Ajuntament, o bé, a través d’altres figures 
empresarials públiques o cooperatives, quan la gestió municipal pugui reduir-ne el cost i 
millorar la qualitat del servei. 
 
b. S’elaborarà un estudi de cadascun dels serveis externalitzats que contindrà, com a 
mínim, la següent informació: 
 
 i. Costos del contracte externalitzat. 
 ii. Estudi comparatiu amb el que hagués costat la gestió pública. 
 iii. Avaluació dels beneficis socials de l’externalització. 
 iv. Comptabilització del benefici empresarial. 
 v. Valoració de la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica de la seva 
municipalització. 
 
c. L’estudi es realitzarà en els següents supòsits: 
 
 i. Un any abans de la finalització del contracte en el cas de contractes 
plurianuals, o amb una antelació mínima de 4 mesos en el cas de contractes de menor 
duració. 
 ii. Quan, a pesar de no complir-se els supòsits anteriors, ho sol·liciti, com a 
mínim, una cinquena part dels i les regidores del Ple. 
 
d. Aquest estudi haurà d’estar acabat i a disposició dels grups municipals, com a mínim: 
 
 i. 8 mesos abans de la finalització del contracte en el cas dels contractes 
plurianuals. 
 ii. 2 mesos abans de la finalització del contracte en el cas dels contractes de 
menor durada. 
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 iii. 4 mesos després de la seva sol3licitud en el cas dels estudis sol·licitats a 
l’empara de l’article 3.c.ii. 
 
e. Els estudis en qüestió s’hauran de debatre, com a mínim, en comissió informativa, la 
qual concretarà una proposta per a ser discutida al Ple municipal. 
 
4. Elaborar, en el termini de dos mesos, un calendari amb tots els terminis dels contractes 
existents i la planificació dels estudis a realitzar, atesos els punts 2 i 3. 
 
5. l’Ajuntament es compromet que, abans de poder signar o prorrogar contractes de 
concessió, concert o conveni amb una empresa privada per a la gestió de serveis públics, sigui 
necessari publicar preceptivament els objectius perseguits, el guany de l’externalització, la 
comparativa amb el cost que es derivaria de la gestió pública, i els indicadors corresponents. 
 
Anualment es publicaran aquestes dades al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de 
Calafell, juntament amb l’avaluació del compliment o no dels indicadors corresponents. 
6. l’Ajuntament de Calafell manifesta que en cap cas es poden privatitzar els serveis públics 
bàsics i s’autoimposa l’obligació que en els supòsits d’externalització, concessió, concert o 
qualsevol altres instruments de traspàs de prestació dels serveis públics que garanteixen drets 
fonamentals a l’empresa privada, bé, sigui en forma de celebració de nou contracte o de 
pròrroga d’un existent, es convocarà una consulta popular entre la població per referendar la 
decisió. 
 
Aquesta consulta serà d’aplicació quan el contracte en qüestió representi, com a mínim, un 
5% dels recursos ordinaris anuals de l’Ajuntament en el supòsit de contractes anuals, o un 
8% en el cas de contractes plurianuals. 
 
Aquesta consulta es desenvoluparà en el marc de la Llei 10/2014 de 26 de setembre, de 
consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana. 
 

 
32. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE32. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE32. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE32. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE    
    
El senyor alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades des del darrer Ple, 
que van des de la número 1 de 4 de gener de 2016 fins la 149 de 26 de gener de 2016 
donant compliment al que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD 2568/2 de 28 de 
novembre, perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin asssabetats. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22150.0 
   
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
 
33. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL33. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL33. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL33. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
    
Es dóna compte de les actes de les sessions de Junta de Govern Local, que són la número 49 
de 30 de desembre de 2015 i de la 1 a la 7 de dates 7, 14, 21 i 28 de gener de 2016, i 4, 10 i 
18 de febrer de 2016 ,  perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22154.0I 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22158.0 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne assabentats. 
    
34. PRECS I PREGUNTES34. PRECS I PREGUNTES34. PRECS I PREGUNTES34. PRECS I PREGUNTES    
    
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22201.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22204.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22210.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22294.0 
 
Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22297.0 
 
Joan Soler Guasch 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22300.0 
 
Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22414.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22684.0 
 
Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22707.0 
 
Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22882.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22933.0 
 
Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=22941.0 
 
Joan Olivella Ricart 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=23717.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=24116.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=24118.0 
 
Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=24200.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=24430.0 
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José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=24442.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=24529.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=24536.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=24617.0 
 
Joan Maria Triadó Juan 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=24624.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=24810.0 
 
Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=24861.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=24914.0 
 
Elena Rubio Pérez 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=24929.0 
 
Intervenció 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=25158.0 
 
Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=25161.0 
 
Mª Lluïsa Lastra Flores 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=25267.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081540f1eb20154335dc10d0027?startAt=25368.0    
    
    
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 00:00, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 


