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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: 2010/2010/2010/2010/11112222    
    
    
Calafell, en data 30 de setembre de 2010 . Es reuneixen els membres del Ple de 
l’Ajuntament, sota la presidència del senyor Jordi Sánchez i Solsona, i amb l'assistència 
dels regidors anomenats a continuació, assistits per la/pel la secretària accidental de la 
corporació senyor/a Agueda Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió Ordinari de 
primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
    
SR. JORDI SANCHEZ I SOLSONA 
SR. JOSEP PARERA I RIBELL 
SR. RAMON FERRÉ I SOLÉ 
SRA. MARIA TERESA CUMPLIDO I MANCEBO 
SR. ANGEL VERGE I MARTIN 
SR. JOAN CARLES ROBERT I POYATOS 
SR. CARLES RION I TETAS 
SR. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
SRA. MARIA YOLANDA ALMAGRO CARDENETE 
SRA. MARIA VICTORIA ORTIGOSA RODRÍGUEZ 
SRA. MARIA JOSEPA SANS I OLMEDO 
SRA. ANA MARIA GONZALEZ LUQUE 
SR. JOSE MANUEL NUÑEZ CASTAÑO 
SR JOAN OLIVELLA I RICART 
SRA. MARIA VERGE I PASCUAL 
SR. JOAQUÍN OJEDA VIVAS 
SRA. SANDRA SUAREZ PLANA 
SR. JOAQUIM VIDAL I RAVENTOS 
SRA. OLGA ELVIRA CAÑAS 
SR. JOSEP MARIA GARRIGA MILÀ 
SRA. MARIA MONTSERRAT LOPEZ UREÑA 
 
ABSENTS:ABSENTS:ABSENTS:ABSENTS:    
 
ALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTS:  
 
 
I a les 09:10 , 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: 
 
EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE DEUTE CREDITS 2009EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE DEUTE CREDITS 2009EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE DEUTE CREDITS 2009EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE DEUTE CREDITS 2009    
    
1- PROPOSTA D'APROVAR L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DEPROPOSTA D'APROVAR L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DEPROPOSTA D'APROVAR L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DEPROPOSTA D'APROVAR L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE    CRÈDIT NÚM. 5 DE CRÈDIT NÚM. 5 DE CRÈDIT NÚM. 5 DE CRÈDIT NÚM. 5 DE 
L'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/09L'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/09L'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/09L'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/09 
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Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest ajuntament que per diverses causes 
no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com la tècnica del departaments de 
Treball, de l’Àrea de Serveis Personals, han emès informe proposant que es reconegui un 
crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els serveis de què 
es tracta. 
 
Vistos els informes emesos per Intervenció i Secretaria que s'adjunten a l'expedient. 
 
 
La Comissió informativa de Serveis Personals, amb el vot a favor dels membres del PSC-PM 
i ADMC, dels regidors no adscrits Sr. Parera i Sr. Rion i amb l’abstenció de la regidora de 
CIU, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
RECONÈIXER, a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels deutes 
acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
R.Fac. Nom tercer Descripció Import 
3260/10 Mercauto Vendrell SA Reparació vehicle T-8609-AY 220,05 
  TOTAL 220,05 

 
(Deliberació) 
 
El Ple de la corporació amb 12 vots a favor, 7 dels membres del PSC-PM, 1 del regidor 
Carles Rion Tetas, 1 del regidor Angel Verge Martin, 1 del regidor José Manuel Núñez 
Castaño, 1 de la regidora Maria Victoria Ortigosa Rodríguez i 1 del regidor Josep Parera 
Ribell i 8 abstencions, 1 del membre del PPC i 7 dels membres de CIU acorda: 
 
RECONÈIXER, a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels deutes 
acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
R.Fac. Nom tercer Descripció Import 
3260/10 Mercauto Vendrell SA Reparació vehicle T-8609-AY 220,05 
  TOTAL 220,05 

 
 
3.3.3.3.----    PROPOSTA D'APROVAR L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITPROPOSTA D'APROVAR L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITPROPOSTA D'APROVAR L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITPROPOSTA D'APROVAR L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT    NÚM. 6 DE NÚM. 6 DE NÚM. 6 DE NÚM. 6 DE 
L'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, SENSE CONSIGNACIÓ A 31/12/09L'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, SENSE CONSIGNACIÓ A 31/12/09L'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, SENSE CONSIGNACIÓ A 31/12/09L'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, SENSE CONSIGNACIÓ A 31/12/09 
 



3 

 

Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest ajuntament que per diverses causes 
no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com la cap de negociat de Cultura i 
Ensenyament, han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial a 
favor de les persones que han executat i/o prestat els serveis de què es tracta. 
 
Vistos els informes emesos per Intervenció i Secretaria que s'adjunten a l'expedient. 
 
 
La Comissió informativa de Serveis Personals, amb el vot a favor dels membres del PSC-PM 
i ADMC, dels regidors no adscrits Sr. Parera i Sr. Rion i amb l’abstenció de la regidora de 
CIU, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- RECONÈIXER, a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels 
deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
R.Fac. Nom tercer Descripció Import 
4532/10 SOREA Instal·lació BIE’S carpa pavelló 4.328,81 
873/10 ENDESA Drets enganxament mòduls Calafell-II 1.909,14 
 CONSORCI NORM. 

LINGÜÍSTICA 
Major import despeses Oficina Català 
2009 

3.885,79 

  TOTAL 10.123,74 
 
SEGON.- Donar compte del present acord al Departament d'Intervenció. 
 
(deliberació)  
 
El Ple de la corporació amb 12 vots a favor, 7 dels membres del PSC-PM, 1 del regidor 
Carles Rion Tetas, 1 del regidor Angel Verge Martin, 1 del regidor José Manuel Núñez 
Castaño, 1 de la regidora Maria Victoria Ortigosa Rodríguez i 1 del regidor Josep Parera 
Ribell i 8 abstencions, 1 del membre del PPC i 7 dels membres de CIU acorda: 
 
 
PRIMER.- RECONÈIXER, a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels 
deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
R.Fac. Nom tercer Descripció Import 
4532/10 SOREA Instal·lació BIE’S carpa pavelló 4.328,81 
873/10 ENDESA Drets enganxament mòduls Calafell-II 1.909,14 
 CONSORCI NORM. 

LINGÜÍSTICA 
Major import despeses Oficina Català 
2009 

3.885,79 
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  TOTAL 10.123,74 
 
SEGON.- Donar compte del present acord al Departament d'Intervenció. 
 
 
    
4.4.4.4.----    EXPEDIENT NÚM. 2/10 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE EXPEDIENT NÚM. 2/10 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE EXPEDIENT NÚM. 2/10 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE EXPEDIENT NÚM. 2/10 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE 
FACTURES DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, D’ANYS ANTERIORS, AMB FACTURES DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, D’ANYS ANTERIORS, AMB FACTURES DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, D’ANYS ANTERIORS, AMB FACTURES DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, D’ANYS ANTERIORS, AMB 
CONSIGNACIÓ AL 31/12/09.CONSIGNACIÓ AL 31/12/09.CONSIGNACIÓ AL 31/12/09.CONSIGNACIÓ AL 31/12/09.    
    
Es dóna compte de la Resolució 79/10 del president de l’OAM Fundació Castell de 
Calafell, on s’indica que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquesta fundació que per 
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com de la directora de la Ciutadella 
Ibèrica i gerent de l’OAM han emès informe proposant que es reconegui un crèdit 
extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els serveis de què es 
tracta. 
 
Vistos els informes emesos per Intervenció i Secretaria que s’adjunten a l’expedient. 
 
La Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció del 
següent acord: 
 
RECONÈIXER a l’emparament del que disposa l’art. 23.1e) del Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril i l’article 163 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels deutes acreditats i 
informats pel responsable del Servei.  
 
 
Data Doc.Data Doc.Data Doc.Data Doc.    Nom TercerNom TercerNom TercerNom Tercer    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    ImportImportImportImport    
04/12/09 Regals Manel Navarro Got Fortalesa 5,10 
11/12/09 Garden Vives SL Bruc per la tanca 44,48 
    TOTALTOTALTOTALTOTAL    49,5849,5849,5849,58    
 
 
(deliberació) 
 
El Ple de la corporació amb 12 vots a favor, 7 dels membres del PSC-PM, 1 del regidor 
Carles Rion Tetas, 1 del regidor Angel Verge Martin, 1 del regidor José Manuel Núñez 
Castaño, 1 de la regidora Maria Victoria Ortigosa Rodríguez i 1 del regidor Josep Parera 
Ribell i 8 abstencions, 1 del membre del PPC i 7 dels membres de CIU acorda: 
 
RECONÈIXER a l’emparament del que disposa l’art. 23.1e) del Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril i l’article 163 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 
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d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels deutes acreditats i 
informats pel responsable del Servei.  
 
 
Data Doc.Data Doc.Data Doc.Data Doc.    Nom TercerNom TercerNom TercerNom Tercer    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    ImporImporImporImportttt    
04/12/09 Regals Manel Navarro Got Fortalesa 5,10 
11/12/09 Garden Vives SL Bruc per la tanca 44,48 
    TOTALTOTALTOTALTOTAL    49,5849,5849,5849,58    
 
 
2.2.2.2.----    RATIFICAR L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL  D'ADHESIÓ A L'ACORD RATIFICAR L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL  D'ADHESIÓ A L'ACORD RATIFICAR L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL  D'ADHESIÓ A L'ACORD RATIFICAR L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL  D'ADHESIÓ A L'ACORD 
MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.    
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-tres de setembre de 
dos mil deu acordà entre d’altres  adherir-se a l’acord marc del subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovat pel Consorci Català pel 
desenvolupament Local. 
 
Aquesta adhessió permet a l’Ajuntament poder-se beneficiar de les condicions 
econòmiques i tècniques contractades i evitar haver de realitzar a nivell individual la 
licitació del subministrament d’energia elèctrica amb el conseqüent estalvi de temps i 
recursos. 
 
Atès que la competència per l'aprovació de l'esmentat acord correspon al Ple, d'acord 
amb el que disposa l'art. 22 de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
La Comissió informativa de Serveis Interns  amb el vot favorable dels membres del PSC-PM 
i de la senyora Maria Victòria Ortigosa Rodríguez i les abstencions dels membres del PPC, 
CIU i del senyor Josep Parera Ribell proposa al Ple de la corporació: 
 
 
1.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local d’adhessió a l’acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 
 
2.- Facultar tan àmpliament com sigui possible en dret l'Alcalde d'aquest Ajuntament, 
perquè atorgui tots els documents públics i privats necessaris per a la plena eficàcia 
d'aquest acord. 
 
3.        Notificar el present acord als sotasignants de l’acord marc  
 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Servesi interns i per unanimitat acorda: 
 
 
1.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local d’adhessió a l’acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 
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2.- Facultar tan àmpliament com sigui possible en dret l'Alcalde d'aquest Ajuntament, 
perquè atorgui tots els documents públics i privats necessaris per a la plena eficàcia 
d'aquest acord. 
 
3.        Notificar el present acord als sotasignants de l’acord marc  
 
 
3.3.3.3.----    PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE L'AJUNTAMENTPROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE L'AJUNTAMENTPROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE L'AJUNTAMENTPROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE L'AJUNTAMENT    DE CALAFELL AMB DE CALAFELL AMB DE CALAFELL AMB DE CALAFELL AMB 
L'AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ LOCALL'AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ LOCALL'AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ LOCALL'AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ LOCAL    
 
El Ple de l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-cinc de març 
de dos mil nou, acordà entre d’altres aprovar el conveni interadministratiu amb el 
Consorci d’Administració Local, el qual se signà el passat 31 de juliol de 2009.  
 
Enguany, és voluntat d’aquesta corporació tornar a subscriure el conveni amb aquesta 
entitat per la temporada 2010-2011. 
 
El Consorci de Comunicació Local és una entitat pública de caràcter associatiu i voluntària 
dotada de personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, que es va 
constituir, per temps indefinit, en data 19 de setembre de 1994, a l’empara del previst en 
l’article 87 LBRL, articles 269 i següents TRLMC i articles 312 i següents ROAS. 
 
El Consorci de Comunicació Local té per finalitats: promoure les activitats de les emsisores 
de ràdio municipals, tot produint i fomentat les seves programacions, i, en general, la de 
promoure i col·laborar en totes les activitats conduents al desenvolupament del món de la 
comunicació local. 
 
D’acord amb els articles 270.2 i 249.2.c TRLMC es va constituir l’Agència de Comunicació 
Local, la qual té com a objecte la gestió dels serveis del Consorci conduents a la promoció 
i prestació d’activitats en l’àmbit de la comunicació local. 
 
 
L’article 30.6, apartats g) i h) RDL 781/1986, que aprova la refosa dels textos legals vigents 
en matèria de règim local, preveu expressament, entre les formes de cooperació de les 
Diputacions i els Municipis, la creació de consorcis o altres formes associatives legalment 
autoritzades. 
 
És d’aplicació el que es disposa en els articles 269 i següents 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 
articles 312 i següents Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels representants dl PSC-
PM, PPC i de la senyora Maria Victòria Ortigosa Rodríguez i amb les abstencions dels 
representants de CIU i del senyor Josep Parera Ribell proposa al Ple de la corporació: 
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1.1.1.1.---- Aprovar la formalització del conveni interadministratiu amb el Consorci de 
Comunicació Local per la temporada 2010-2011segons la minuta que s’adjunta.  
 
2.2.2.2.---- Designar com a representant de l’Ajuntament de Calafell en el Consell General del 
Consorci de Comunicació Local al senyor Jordi Sànchez i Solsona. 
 
3.3.3.3.----     Establir que l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Calafell representarà a la 
Corporació en la signatura del conveni  
 
4444---- Sotmetre, aquest acord, a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant 
anuncis que s'insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació.  
 
5.5.5.5.----    Comunicar el present acord al Consorci de Comunicació Local i a la Direcció General 
d'Administració Local. 
 
 
El Ple de la corporació amb 13 vots a favor, 7 dels membres del PSC-PM, 1 del PPC, 1 del 
regidor Carles Rion Tetas, 1 del regidor Àngel Verge martín, 1 del regidor José manuel 
Nuñez Castaño, 1 de la regidora Maria Victoria Ortigosa Rodríguez, 1 del senyor josep 
Parera Ribell i 7 abstencions dels membres de CIU acorda: 
 
 
1.1.1.1.---- Aprovar la formalització del conveni interadministratiu amb el Consorci de 
Comunicació Local per la temporada 2010-2011segons la minuta que s’adjunta.  
 
2.2.2.2.---- Designar com a representant de l’Ajuntament de Calafell en el Consell General del 
Consorci de Comunicació Local al senyor Jordi Sànchez i Solsona. 
 
3.3.3.3.----     Establir que l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Calafell representarà a la 
Corporació en la signatura del conveni  
 
4444---- Sotmetre, aquest acord, a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant 
anuncis que s'insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació.  
 
5.5.5.5.----    Comunicar el present acord al Consorci de Comunicació Local i a la Direcció General 
d'Administració Local. 
 
 
4.4.4.4.----    PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES 
ECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS, PER A ADJUDICAR ELS  ECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS, PER A ADJUDICAR ELS  ECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS, PER A ADJUDICAR ELS  ECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS, PER A ADJUDICAR ELS  
SERVEIS DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS MUNICIPALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT SERVEIS DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS MUNICIPALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT SERVEIS DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS MUNICIPALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT SERVEIS DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS MUNICIPALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT AMB PUBLICITAT.OBERT AMB PUBLICITAT.OBERT AMB PUBLICITAT.OBERT AMB PUBLICITAT.    
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Vist l’informe emès pel Regidor de Medi Ambient i Serveis Contractats, de data 10 de setembre 
de 2010 on manifesta que davant la imminent caducitat del contracte de conservació, 
recuperació, renovació i millora dels parcs i jardins municipals, subscrit amb Fundació Santa 
Teresa – Ventall per haver exhaurit el termini de vigència del mateix, cal procedir a realitzar una 
nova contractació dels serveis, i sol.licita que s’endegui el procés de contractació dels serveis de 
manteniment dels espais verds municipals de Calafell pel procediment que correspongui d’acord 
amb la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist el contingut del Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques que es consideren conformes. 
 
Vist l’estudi de costos del servei, confeccionat per la Tècnica de Medi Ambient, que s’adjunta a 
l’expedient. 
 
Atès que es tracta d'un contracte dels de serveis previstos a l'art. 10 i es pot tramitar  pel 
procediment obert previst als articles 141 a 147 de la LCSP. 
 
Vist que s'estableix una durada de contracte pel termini comprés entre l’1 de gener de 2011 al 
31 desembre de 2014, tenint en compte una possible pròrroga del mateix ampliant el contracte 
per dos anys més. 
 
Vist que la quantia del contracte ascendeix a 938.228,72 € iva inclòs, amb el següent desglòs 
per anualitats: 
 
- Any 2011..... 234.557,18 
- Any 2012..... 234.557,18 
- Any 2013..... 234.557,18 
- Any 2014..... 234.557,18       
 
Atès que es tracta d’una despesa plurianual, per la qual cosa s’haurà d’estar al que disposa l’art. 
174 de la vigent llei d’hisendes locals. 
 
Vist que de conformitat amb les quanties establertes per l’article  16,b de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, modificat per la Ordre EHA/3497/2009, de 23 de 
desembre, per la qual es fan públics els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la 
contractació administrativa a partir de l’1 de gener de 2010, aquest contracte es troba subjecte 
a regulació harmonitzada. 
 
Vist que de conformitat amb l’article 143 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, “En procediments d’adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada, 
el termini de presentació de proposicions no pot ser inferior a cinquanta-dos dies, comptats des 
de la data d’enviament de l’anunci del contracte a la Comissió Europea. Aquest termini es pot 
reduir cinc dies quan s’ofereixi accés per mitjans electrònics als plecs i a la documentació 
complementària.  
El termini assenyalat al paràgraf anterior, continua l’art. 143, pot reduir-se en set dies quan els 
anuncis es preparin i s’enviïn per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. Aquesta reducció 
es pot afegir, si s’escau, a la de cinc dies...” 
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Vist l’informe núm.  1143/10 emès per l’Intervenció municipal, que s'adjunta a l'expedient. 
 
Vist l'informe del Director de Serveis Jurídics,  que  s'adjunta a l'expedient. 
 
Vist l’apartat 5è. de l’art. 174 en casos excepcionals el Ple de la Corporació podrà ampliar el 
número d’anualitats, així com elevar els percentatges previstos en l’apartat 3r. de l’esmentat 
article i, donat que la despesa que es pretén realitzar no s’inicia en l’exercici corrent i per tant 
s’incompleixen els percentatges, l’òrgan d’aprovació competent és el Ple. 
 
La Comissió Informativa de Medi Ambient, Serveis i Turisme proposa al Ple de la corporació: 
 
  
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del Contracte dels SERVEIS DE 
MANTENIMENT D’ESPAIS VERDS MUNICIPALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB 
PUBLICITAT. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació, que ascendeix a un import total 
de 938.228,72  € IVA inclòs i la plurianualitat de la mateixa, amb el següent desglòs per 
anualitats: 
 
- 2011..............................................................................234.557,18  
- 2012 .............................................................................234.557,18  
- 2013 .............................................................................234.557,18  
- 2014............................................................................. 234.557,18  
 
TERCER.- Aprovar el règim financer proposat, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014  els imports corresponents a les anualitats previstes. 
 
QUART.- Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar excedir 
el percentatge que aquesta determina per l’any següent. 
 
CINQUÈ.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Econòmiques-Administratives particulars que 
juntament amb els Plec de Prescripcions Tècniques han de regir el contracte, i sotmetre’l a 
informació pública pel termini de vint dies hàbils següents a la publicació de l’anunci, als efectes 
de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en el supòsit que no se’n formulin, sense 
necessitat d’un nou acord. Si es produïssin reclamacions al Plec durant aquest termini, 
continuarà el procediment licitatori, resolent-se les mateixes abans o simultàniament a 
l'adjudicació del contracte. 
 
SISÈ.- Disposar l’obertura simultània del procediment d’adjudicació, mitjançant inserció al BOP, 
DOGC, BOE, DOUE i al perfil del contractant pel termini legalment establert. El contracte 
s'adjudicarà mitjançant procediment obert i amb tràmit ordinari. 
 
SETÈ.- Donar compte als Departaments de Serveis i Medi Ambient,  Intervenció i Tresoreria 
Municipals pel seu coneixement i efectes. 
 
(deliberació) 
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El Ple de la corporació amb 11 vots a favor, 7 dels membres del PSC-PM, 1 del regidor 
Carles Rion Tetas, 1 del regidor Àngel Verge Martín, 1 del regidor José Manuel Núñez 
Castaño, 1 de la regidora Maria Victoria Ortigosa Rodríguez i 9 abstencions, 1 del membre 
del PPC, 7 dels membres de CIU  I 1 del regidor Josep Parera Ribell acorda: 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del Contracte dels SERVEIS DE 
MANTENIMENT D’ESPAIS VERDS MUNICIPALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB 
PUBLICITAT. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació, que ascendeix a un import total 
de 938.228,72  € IVA inclòs i la plurianualitat de la mateixa, amb el següent desglòs per 
anualitats: 
 
- 2011..............................................................................234.557,18  
- 2012 .............................................................................234.557,18  
- 2013 .............................................................................234.557,18  
- 2014............................................................................. 234.557,18  
 
TERCER.- Aprovar el règim financer proposat, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014  els imports corresponents a les anualitats previstes. 
 
QUART.- Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar excedir 
el percentatge que aquesta determina per l’any següent. 
 
CINQUÈ.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Econòmiques-Administratives particulars que 
juntament amb els Plec de Prescripcions Tècniques han de regir el contracte, i sotmetre’l a 
informació pública pel termini de vint dies hàbils següents a la publicació de l’anunci, als efectes 
de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en el supòsit que no se’n formulin, sense 
necessitat d’un nou acord. Si es produïssin reclamacions al Plec durant aquest termini, 
continuarà el procediment licitatori, resolent-se les mateixes abans o simultàniament a 
l'adjudicació del contracte. 
 
SISÈ.- Disposar l’obertura simultània del procediment d’adjudicació, mitjançant inserció al BOP, 
DOGC, BOE, DOUE i al perfil del contractant pel termini legalment establert. El contracte 
s'adjudicarà mitjançant procediment obert i amb tràmit ordinari. 
 
SETÈ.- Donar compte als Departaments de Serveis i Medi Ambient,  Intervenció i Tresoreria 
Municipals pel seu coneixement i efectes. 
 
 
 
5.5.5.5.----    PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES 
ECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS, PER A ADJUDICAR EECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS, PER A ADJUDICAR EECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS, PER A ADJUDICAR EECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS, PER A ADJUDICAR EL L L L 
CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ INTEGRADA DELS ESPAIS VERDS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ INTEGRADA DELS ESPAIS VERDS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ INTEGRADA DELS ESPAIS VERDS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ INTEGRADA DELS ESPAIS VERDS 
MUNICIPALS I DE L’ARBRAT VIARI DE CALAFELL, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.MUNICIPALS I DE L’ARBRAT VIARI DE CALAFELL, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.MUNICIPALS I DE L’ARBRAT VIARI DE CALAFELL, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.MUNICIPALS I DE L’ARBRAT VIARI DE CALAFELL, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.    
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Vist l’informe emès pel Regidor de Medi Ambient i Serveis Contractats, de data 10 de setembre 
de 2010 on manifesta que davant la imminent caducitat del contracte de conservació, 
recuperació, renovació i millora dels parcs i jardins municipals, subscrit amb Fundació Santa 
Teresa – Ventall per haver exhaurit el termini de vigència del mateix, cal procedir a realitzar una 
nova contractació dels serveis, i sol.licita que s’endegui el procés de contractació dels serveis 
gestió integrada d’espais verds municipals i de l’arbrat viari de Calafell pel procediment que 
correspongui d’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist el contingut del Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques que es consideren conformes. 
 
Vist l’estudi de costos del servei, confeccionat per la Tècnica de Medi Ambient, que s’adjunta a 
l’expedient. 
 
Atès que es tracta d'un contracte dels de serveis previstos als arts, 251 a 265 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
  
Vist que s'estableix una durada de contracte pel termini comprés entre l’1 de gener de 2011 al 
31 desembre de 2020. 
 
Vist que la quantia del contracte ascendeix a 5.094.599,60  € IVA inclòs, amb el següent desglòs 
per anualitats: 
 
- Any 2011..... 509.459,96 
- Any 2012..... 509.459,96 
- Any 2013......509.459,96 
- Any 2014..... 509.459,96 
- Any 2015..... 509.459,96 
- Any 2016..... 509.459,96 
- Any 2017..... 509.459,96 
- Any 2018....  509.459,96 
- Any 2019..... 509.459,96 
- Any 2020..... 509.459,96 
 
 
Atès que es tracta d’una despesa plurianual, per la qual cosa s’haurà d’estar al que disposa l’art. 
174 de la vigent llei d’hisendes locals. 
 
Vist que de conformitat amb les quanties establertes per l’article  16,b de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, modificat per la Ordre EHA/3497/2009, de 23 de 
desembre, per la qual es fan públics els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la 
contractació administrativa a partir de l’1 de gener de 2010, aquest contracte es troba subjecte 
a regulació harmonitzada. 
 
Vist que de conformitat amb l’article 143 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, “En procediments d’adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada, 
el termini de presentació de proposicions no pot ser inferior a cinquanta-dos dies, comptats des 
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de la data d’enviament de l’anunci del contracte a la Comissió Europea. Aquest termini es pot 
reduir cinc dies quan s’ofereixi accés per mitjans electrònics als plecs i a la documentació 
complementària.  
 
El termini assenyalat al paràgraf anterior, continua l’art. 143, pot reduir-se en set dies quan els 
anuncis es preparin i s’enviïn per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. Aquesta reducció 
es pot afegir, si s’escau, a la de cinc dies...” 
 
Vist l’informe núm.  1144/10 emès per l’Intervenció municipal, que s'adjunta a l'expedient. 
 
Vist l'informe del Director de Serveis Jurídics,  que  s'adjunta a l'expedient. 
 
Vist l’apartat 5è. de l’art. 174 en casos excepcionals el Ple de la Corporació podrà ampliar el 
número d’anualitats, així com elevar els percentatges previstos en l’apartat 3r. de l’esmentat 
article i, donat que la despesa que es pretén realitzar no s’inicia en l’exercici corrent i per tant 
s’incompleixen els percentatges, l’òrgan d’aprovació competent és el Ple. 
 
La Comissió Informativa de Medi Ambient, Serveis I Turisme amb el vot a favor dels membres del 
PSC-PM, senyor Àngel Verge Martín, senyora Maria Victoria Ortigosa Rodríguez,senyor Carles 
Rion Tetas, i les abstencions dels membres de CIU i del senyor Josep Parera Ribell proposa al Ple 
de la corporació: 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del Contracte dels SERVEIS DE 
GESTIÓ INTEGRADA D’ESPAIS VERDS MUNICIPALS I DE L’ARBRAT VIARI, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT AMB PUBLICITAT. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació, que ascendeix a un import total 
de 5.094.599,60  € IVA inclòs i la plurianualitat de la mateixa, amb el següent desglòs per 
anualitats: 
 
- 2011..............................................................................509.459,96  
- 2012 .............................................................................509.459,96  
- 2013 .............................................................................509.459,96  
- 2014..............................................................................509.459,96 
- 2015............................................................................. 509.459,96 
- 2016............................................................................. 509.459,96 
- 2017............................................................................. 509.459,96 
- 2018............................................................................. 509.459,96 
- 2019............................................................................. 509.459,96 
- 2020............................................................................. 509.459,96 
 
TERCER.- Aprovar el règim financer proposat, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
exercicis 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020  els imports 
corresponents a les anualitats previstes. 
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QUART.- Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar excedir 
el percentatge que aquesta determina per l’any següent. 
 
CINQUÈ.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Econòmiques-Administratives particulars que 
juntament amb els Plec de Prescripcions Tècniques han de regir el contracte, i sotmetre’l a 
informació pública pel termini de vint dies hàbils següents a la publicació de l’anunci, als efectes 
de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en el supòsit que no se’n formulin, sense 
necessitat d’un nou acord. Si es produïssin reclamacions al Plec durant aquest termini, 
continuarà el procediment licitatori, resolent-se les mateixes abans o simultàniament a 
l'adjudicació del contracte. 
 
SISÈ.- Disposar l’obertura simultània del procediment d’adjudicació, mitjançant inserció al BOP, 
DOGC, BOE, DOUE i al perfil del contractant pel termini legalment establert. El contracte 
s'adjudicarà mitjançant procediment obert i amb tràmit ordinari. 
 
SETÈ.- Donar compte als Departaments de Serveis i Medi Ambient,  Intervenció i Tresoreria 
Municipals pel seu coneixement i efectes. 
 
(deliberació) 
 
El Ple de la corporació amb 12 vots a favor, 7 dels membres del PSC-PM, 1 del regidor 
Carles Rion Tetas, 1 del regidor Àngel Verge Martín, 1 del regidor José Manuel Nuñez 
Castaño, 1 de la regidora Maria Victoria Ortigosa Rodríguez, 1 de la regidora Ana Maria 
González Luque, i 9 abstencions, 1 del membre del PPC, 1 del regidor Josep Parera Ribell i 
7 dels membres de CIU acorda: 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del Contracte dels SERVEIS DE 
GESTIÓ INTEGRADA D’ESPAIS VERDS MUNICIPALS I DE L’ARBRAT VIARI, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT AMB PUBLICITAT. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació, que ascendeix a un import total 
de 5.094.599,60  € IVA inclòs i la plurianualitat de la mateixa, amb el següent desglòs per 
anualitats: 
 
- 2011..............................................................................509.459,96  
- 2012 .............................................................................509.459,96  
- 2013 .............................................................................509.459,96  
- 2014..............................................................................509.459,96 
- 2015............................................................................. 509.459,96 
- 2016............................................................................. 509.459,96 
- 2017............................................................................. 509.459,96 
- 2018............................................................................. 509.459,96 
- 2019............................................................................. 509.459,96 
- 2020............................................................................. 509.459,96 
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TERCER.- Aprovar el règim financer proposat, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
exercicis 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020  els imports 
corresponents a les anualitats previstes. 
 
QUART.- Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar excedir 
el percentatge que aquesta determina per l’any següent. 
 
CINQUÈ.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Econòmiques-Administratives particulars que 
juntament amb els Plec de Prescripcions Tècniques han de regir el contracte, i sotmetre’l a 
informació pública pel termini de vint dies hàbils següents a la publicació de l’anunci, als efectes 
de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en el supòsit que no se’n formulin, sense 
necessitat d’un nou acord. Si es produïssin reclamacions al Plec durant aquest termini, 
continuarà el procediment licitatori, resolent-se les mateixes abans o simultàniament a 
l'adjudicació del contracte. 
 
SISÈ.- Disposar l’obertura simultània del procediment d’adjudicació, mitjançant inserció al BOP, 
DOGC, BOE, DOUE i al perfil del contractant pel termini legalment establert. El contracte 
s'adjudicarà mitjançant procediment obert i amb tràmit ordinari. 
 
SETÈ.- Donar compte als Departaments de Serveis i Medi Ambient,  Intervenció i Tresoreria 
Municipals pel seu coneixement i efectes. 
 
6.6.6.6.----    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE    
    
El Sr. Alcalde-President, dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, que 
són donant compliment al que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les  Corporacions Locals, aprovat per R.D. 2568/86, de 28 
de novembre , perquè els Regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 

El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
    
7.7.7.7.----    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
    
El Sr. Alcalde-President, dóna compte a la corporació de  actes de Junta de Govern Local , 
perquè els Regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 

El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
 

8.8.8.8.----    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
    
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 12:20 , i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
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