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CONSELL RECTOR “CASTELL DE CALAFELL”CONSELL RECTOR “CASTELL DE CALAFELL”CONSELL RECTOR “CASTELL DE CALAFELL”CONSELL RECTOR “CASTELL DE CALAFELL”  ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:  CRFCC2016/2CRFCC2016/2CRFCC2016/2CRFCC2016/2    
    
    
Calafell, en data 18  d'abril de 2016.  Es reuneixen els membres del Consell Rector de 
l’OAM Fundació Castell de Calafell, sota la presidència del senyor RAMON FERRÉ SOLÉ, i 
amb l'assistència dels membres anomenats a continuació, assistits per la secretària 
accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar 
sessió de caràter ordinari. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
    
JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA  
IVAN MONTEJO SARIAS 
SANDRA SUÀREZ PLANA 
JOAN RAVENTÓS FIGUEROLA 
 
 
ABSENTS:ABSENTS:ABSENTS:ABSENTS:    
 
JOAN SANTACANA I MESTRE 
RAFEL SOLÉ MESTRES 
JACOB BALAGUER MESTRE 
JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ  
JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
 
ALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré, Manel Gómez, Josep Pou, Anna Triadó 
 
 
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: 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior    
    
El senyor Raventós demana que es modifiqui la data màxima per enviar porpostes per a la 
modificació dels estatuts de l’organisme autònom, ja que s’ha decidit allargar-la fins el 
maig.   
    
La secretària comenta que en l’acta del mes de febrer no es pot modificar la data ja que 
encara no s’havia decidit allargar el termini.  En tot cas proposa fer constar en l’acta d’avui 
que al final la data és el dia 9 d emaig de 2016. 
 
El Consell  Rector de l’OAM Fundació Castell de Calafell per unanimitat acorda: aprovar 
l’acta de la sessió del dia 18 de febrer de 2016. 
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2. Donar compte de les resolucions dictades2. Donar compte de les resolucions dictades2. Donar compte de les resolucions dictades2. Donar compte de les resolucions dictades    
    
El president dóna compte de les resolucions dictades des del darrer Consell Rector que són 
des de la número 9 de 15 de febrer a la 26 de 8 d’abril de 2016. 
 
Els membres del Consell Rector de l’OAM Fundació Castell de Calafell  queden 
assabentats de les resolucions. 
 
 
3333. . . . PPPProposta droposta droposta droposta d’’’’adhesió en la complementació de les prestaadhesió en la complementació de les prestaadhesió en la complementació de les prestaadhesió en la complementació de les prestacions en situacions cions en situacions cions en situacions cions en situacions 
dddd’’’’incapacitat temporal del personal de lincapacitat temporal del personal de lincapacitat temporal del personal de lincapacitat temporal del personal de l’’’’OAM Fundació Castell de Calafell al personal OAM Fundació Castell de Calafell al personal OAM Fundació Castell de Calafell al personal OAM Fundació Castell de Calafell al personal 
de lde lde lde l’’’’Ajuntament de Calafell.Ajuntament de Calafell.Ajuntament de Calafell.Ajuntament de Calafell.    

MVP/PRP2016/32 
 
 
Fets Fets Fets Fets     
    
1. El 7 de març de 2016 per acord de Ple ordinari d’aquesta Corporació es va acordar, 

entre d’altres extrems, introduir, per al personal laboral i funcionari al servei de 
l’Ajuntament de Calafell, nous supòsits al punt PRIMER. C) de l’acord de Ple de 27 de 
setembre de 2012, sobre la 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. 
 

2. En el punt quart d’aquest mateix acord de Ple es va acordar “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.”  
 

3. El 27 de setembre de 2012, per acord de Ple, es va acordar per part d’aquesta 
Corporació, la regulació de la complementació de les prestacions en situacions 
d’incapacitat temporal per al personal laboral i funcionari que presta serveis a 
l’Ajuntament de Calafell. 

 
4. El 28 de desembre de 2015 per acord de Ple de l’Ajuntament de Calafell es va 

aprovar, entre d’altres extrems, l’adhesió parcial de les condicions del personal de 
l’OAM-Fundació Castell de Calafell al Conveni Col·lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament de Calafell, en els extrems que en el mateix es detallen. 

 
5. Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Organisme Autònom Municipal-

OAM- Fundació Castell de Calafell 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. 
 



3 
 

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans número 117/2016, de 17 de març 
de 2016, i que queda unit a l’expedient. 

 
Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

 
1. L’article 31 de l’EBEP, estableix que els empleats públics tenen dret a la negociació 

col·lectiva, representació i participació institucional per a la determinació de les seves 
condicions de treball. Per negociació col·lectiva, als efectes d’aquesta Llei, s’entén el 
dret a negociar la determinació de les condicions de treball dels empleats de 
l’Administració Pública. 
 

2. Article 8 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS) i articles 3 i 87 de l’ET pel que 
fa a la legitimació per negociar convenis col·lectius d'empresa o d'àmbit inferior 
correspon al comitè d'empresa, delegats de personal, si escau, o les seccions sindicals 
si n'hi ha, que en el seu conjunt, sumin la majoria dels membres del comitè. En 
aquest cas és el delegat de personal pel nombre de treballadors que té l’OAM. 

 
3. Article 92 de l’Estatut dels treballadors i Real Decret 718/2005, pel que fa a l’adhesió 

de convenis col·lectius. 
 

4. Article 9 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat que regula la prestació 
econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les 
Administracions Públiques. 
 

5. La competència per aprovar l’adhesió parcial que s’ha acordat és del Ple, tal i com 
disposen la legislació bàsica de règim local, l’EBEP i l’article 175 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 

 
6. Vist el que disposa l’article 8 dels Estatuts de l’Organisme Autònom Municipal 

Fundació Castell de Calafell pel que fa a les competències del Consell Rector. 

Proposta Proposta Proposta Proposta     

 
Per tot el que s’ha exposat es proposa al Consell d’Administració de l’OAM Fundació 
Castell de Calafell, l’adopció dels acords següents: 
 
1. Aprovar que el personal de l’Organisme Autònom Municipal (OAM)- Fundació Castell 

de Calafell s’adhereixi 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, a partir de l’aprovació d’aquest acord pel Ple 
municipal, i sense efectes retroactius. 
 

2. Notificar aquest acord al delegat de personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell. 
 

3. Elevar aquesta proposta al Ple de l'Ajuntament a efectes de la seva tramitació 
posterior. 
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4. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i en 
el portal de transparència, per al coneixement general. 

 
El Consell Rector de l’OAM Fundació Castell de Calafell de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa a la Comissió Informativa: 
 
5. Aprovar que el personal de l’Organisme Autònom Municipal (OAM)- Fundació Castell 

de Calafell s’adhereixi 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, a partir de l’aprovació d’aquest acord pel Ple 
municipal, i sense efectes retroactius. 
 

6. Notificar aquest acord al delegat de personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell. 
 

7. Elevar aquesta proposta al Ple de l'Ajuntament a efectes de la seva tramitació 
posterior. 

 
8. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i en 

el portal de transparència, per al coneixement general. 
 
 
    
4444. . . . DDDDonar compte de la liquidació del pressupost de lonar compte de la liquidació del pressupost de lonar compte de la liquidació del pressupost de lonar compte de la liquidació del pressupost de l’’’’exercici 2015 i de la exercici 2015 i de la exercici 2015 i de la exercici 2015 i de la 
incorporació deincorporació deincorporació deincorporació de    romanents de crèdit a 31 de desembre de 2015 de lromanents de crèdit a 31 de desembre de 2015 de lromanents de crèdit a 31 de desembre de 2015 de lromanents de crèdit a 31 de desembre de 2015 de l’’’’OAM Fundació OAM Fundació OAM Fundació OAM Fundació 
Castell de CalafellCastell de CalafellCastell de CalafellCastell de Calafell    

NRC/PRP2016/37NRC/PRP2016/37NRC/PRP2016/37NRC/PRP2016/37    
 
ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS    
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’OAM Fundació  Castell de Calafell de 
l’exercici 2015 s’obté, a 31 de desembre de 2015, el resultat següent: 
 
1.1.1.1.1.1.1.1. Respecte al pressupost de despeses: Respecte al pressupost de despeses: Respecte al pressupost de despeses: Respecte al pressupost de despeses:     

    
a. Exercici en curs:  
Pressupost inicial de despeses: 312.436,90 
Modificacions de despeses: 72.269,56 
Pressupost definitiu de despeses: 384.706,46 
Despeses autoritzades: 348.633,86 
Despeses compromeses: 348.633,86 
Obligacions reconegudes netes: 304.924,96 
Despeses ordenades: 286.032,55 
Pagaments realitzats: 286.032,55 
Obligacions pendents de pagament: 18.892,41 
  
b.  Exercicis tancats  
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de 
l’exercici: 

35.726,07 



5 
 

Baixes: 0,00 
Pagaments realitzats: 35.726,07 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de 
l’exercici: 

0,00 

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                18.892,41 

 
1.2. Respecte al 1.2. Respecte al 1.2. Respecte al 1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:pressupost d’ingressos:pressupost d’ingressos:pressupost d’ingressos:    
    

a. Exercici en curs:  
Pressupost inicial d’ingressos: 312.436,90 
Modificacions d’ingressos: 72.269,56 
Pressupost definitiu d’ingressos: 384.706,46 
Drets reconeguts nets: 301.383,54 
Drets anul·lats: 886,50 
Recaptació neta: 301.383,54 
Drets pendents de cobrament: 0,00 
b. Exercicis tancats  
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 50.703,50 
Baixes: 0,00 
Recaptació: 7.170,85 
 Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 43.532,65 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 43.532,65 

    
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:    
    

+ Drets reconeguts nets    301.383,54 
- Obligacions reconegudes netes    304.924,96 
RESULTAT PRESSUPOSTARI:    -3.541,42 
–  Desviacions positives de finançament 0,00 
+ Desviacions negatives de finançament 32.593,23 
+ Despeses finançades amb romanents 
líquids de tresoreria 

0,00 

+ Resultat d’operacions comercials  
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 29.051,81 

    
1111.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:    
    

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total  43.708,90 
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals)  

33.685,78 

- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals) 

10.023,12 

    
1.5.1.5.1.5.1.5. Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:    
    
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
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+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA    A FINAL D’EXERCICIA FINAL D’EXERCICIA FINAL D’EXERCICIA FINAL D’EXERCICI 100.324,30100.324,30100.324,30100.324,30    

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI    43.532,6543.532,6543.532,6543.532,65    

+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs    0,00 

+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 43.532,65 

+ D’altres operacions no pressupostàries 0,00 

– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

––––    CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI 35.804,5735.804,5735.804,5735.804,57 

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent    18.892,41 

+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 0,00 

+  D’altres operacions no pressupostàries 16.912,16 

– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

 
Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:    108.052,38108.052,38108.052,38108.052,38    

– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 0,00 

– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 33.685,78 

ROMANENT DE TRESORERIA PERROMANENT DE TRESORERIA PERROMANENT DE TRESORERIA PERROMANENT DE TRESORERIA PER    A DESPESES A DESPESES A DESPESES A DESPESES 
GENERALS:GENERALS:GENERALS:GENERALS:    

74.366,6074.366,6074.366,6074.366,60    

 
2. L’estudi del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el compliment de la 
regla de la despesa i deute públic s’han informat per la intervenció a l’informe núm. 
87/2016 a nivell consolidat. 
 
3. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET 

    
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
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• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 
 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
 
• Els romanents de crèdit 
 
• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general 
atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LLOEPiSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic 
financer a un any. 
 
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, 
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions 
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels 
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions 
davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de 
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la 
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  

RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC: 

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la liquidació de l’OAM Fundació Castell de Calafell del pressupost de 
l’exercici 2015, que figura a la part d’antecedents. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Autoritzar la proposta d’incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de 
desembre de 2015, amb el detall que figura annex a l’expedient, per un import de 
43.708,90 €.     
    
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
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QUART.QUART.QUART.QUART.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que 
estableix l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.” 

Es proposa al Consell Rector de l’OAM Fundació Castell de Calafell: quedar-ne 
assabentats. 

La senyora Ayats comenta el resultat de la liquidació de l’OAM que ha sortit positiva I 
detalla les incoproracions de romanents que s’efectuen. 

El Consell Rector de l’OAM Fundació Castell de Calafell de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa a la Comissió Informativa: quedar-ne assabentats. 

    
ANNEXANNEXANNEXANNEX    

    
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT    

DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CASTELL DE CALAFELLDE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CASTELL DE CALAFELLDE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CASTELL DE CALAFELLDE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CASTELL DE CALAFELL    
    
    
Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2015Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2015Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2015Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2015    
    
Detall de crèdits d'incorporacióDetall de crèdits d'incorporacióDetall de crèdits d'incorporacióDetall de crèdits d'incorporació    obligatòriaobligatòriaobligatòriaobligatòria  
              

Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
Import a Import a Import a Import a 

incorporarincorporarincorporarincorporar    

2015 300 3360 2279904 30 ASSESSORAMENT TÉCNIC 19.046,42 
2015 300 3360 6260100 30 EQUIPS PER A PROCESSOS D’INFORMACIÓ 1.179,75 
2015 300 3360 2260200 30 CAMPANYES INFORMATIVES 208,89 
2015 300 3360  2260600 30 REUNIÓ D’ARQUEOLOGIA 178,65 
2015 300 3360 2260929 30 PROGRAMA D’ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL 1.371,70 
2015 300 3360 2260933 30 DESPESES D’INTERCANVIS 1.151,03 

2015 300 3360 2269900 30 DESPESES DIVERSES 2.869,36 
2015 300 3360 2312000 30 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 702,21 
2015 300 3360 2302000 30 DIETES DEL PERSONAL 782,55 
2015 300 3360 6010000 30 APARCAMENT OEST 6.195,22 
       
TotalTotalTotalTotal             33.685,78€ 

             

DDDDetall de crèdits d'incorporació no obligatòriaetall de crèdits d'incorporació no obligatòriaetall de crèdits d'incorporació no obligatòriaetall de crèdits d'incorporació no obligatòria  

              
    
    

Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
  

2015 300 3360 2260923 01 NETEJA ZONES VERDES 6.000,00 
2015 300 3360 2120000 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS  2.023,12 
2015 300 3360 4800027 01 SUBVENCIÓ EXCAVACIONS 2.000,00 
       
TotalTotalTotalTotal              10.023,12€ 
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Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:    
  
Detall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòria  
              
              

Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
Import a Import a Import a Import a 

incorporarincorporarincorporarincorporar    
2015 F01 3360 2279904 30 ASSESSORAMENT TÉCNIC 19.046,42 
2015 F01 3360 6260100 30 EQUIPS PER A PROCESSOS D’INFORMACIÓ 1.179,75 
2015 F01 3360 2260200 30 CAMPANYES INFORMATIVES 208,89 
2015 F01 3360  2260600 30 REUNIÓ D’ARQUEOLOGIA 178,65 
2015 F01 3360 2260929 30 PROGRAMA D’ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL 1.371,70 
2015 F01 3360 2260933 30 DESPESES D’INTERCANVIS 1.151,03 
2015 F01 3360 2269900 30 DESPESES DIVERSES 2.869,36 
2015 F01 3360 2312000 30 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 702,21 
2015 F01 3360 2302000 30 DIETES DEL PERSONAL 782,55 
2015 F01 3360 6010000 30 APARCAMENT OEST 6.195,22 
       
TotalTotalTotalTotal              33.685,78€ 

              
             
Detall de Detall de Detall de Detall de crèdits d'incorporació no obligatòriacrèdits d'incorporació no obligatòriacrèdits d'incorporació no obligatòriacrèdits d'incorporació no obligatòria  
 
 
Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària      
2015 F01 3360 2260923 20 NETEJA ZONES VERDES 6.000,00 

2015 
F01 

3360 2120000 
20 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS  2.023,12 
2015 F01 3360 4800027 20 SUBVENCIÓ EXCAVACIONS 2.000,00 
              
TotalTotalTotalTotal              10.023,12€ 

 
Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos:              
              

ExerciciExerciciExerciciExercici    Org.Org.Org.Org.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
Import a Import a Import a Import a 

incorporarincorporarincorporarincorporar    

2015 
F01 

87010 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 33.685,78 

2015 F01 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 10.023,12 
       

TOTALTOTALTOTALTOTAL              43.708,90 

 
 
 
 
El finançament del total de 43.708,90 € de crèdits a incorporar al pressupost del vigent 
exercici, procedeix portar-lo a terme de la forma següent:                             
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a)a)a)a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (afectat) .................................    33.685,78€ 

    Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per despeses generals ............    10.023,12€    

b)b)b)b) Amb els nous o majors ingressos recaptats sobre  
els totals previstos en el pressupost corrent ....................................................  

    

c)c)c)c) Amb els excessos de finançament o compromisos ferms  
d'aportació afectats a determinats romanents ................................................ 

    

Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................    43.708,90 €43.708,90 €43.708,90 €43.708,90 €    

 
    
    
5. 5. 5. 5. PPPProposta droposta droposta droposta d’’’’aprovació expedient número 1/16 de reconeixement extrajudicial de aprovació expedient número 1/16 de reconeixement extrajudicial de aprovació expedient número 1/16 de reconeixement extrajudicial de aprovació expedient número 1/16 de reconeixement extrajudicial de 
crèdits de lcrèdits de lcrèdits de lcrèdits de l’’’’OAM Fundació Castell de Calafell per import de 190,80 euros.OAM Fundació Castell de Calafell per import de 190,80 euros.OAM Fundació Castell de Calafell per import de 190,80 euros.OAM Fundació Castell de Calafell per import de 190,80 euros.    
        
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
    
1.    Per la Resolució de  l’Oam Fundació Castell de Calafell de data 17 de març de 2016 s’ha 
iniciat l’expedient núm. 1/16 per aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de 
crèdits. 
 
2. Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals 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. 
 
3. Vistos els informes que s’adjunten a l’expedient. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
2. Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Consell Rector de l’OAM Fundació Castell de Calafell: 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/16 de l’Oam Fundació 
Castell de Calafell, per import de 190,80 euros, segons el següent detall: 
 
 
 
 
 



11 
 

N. Reg. Fac.N. Reg. Fac.N. Reg. Fac.N. Reg. Fac.    Import Import Import Import     Nom TercerNom TercerNom TercerNom Tercer    2016201620162016    
Consign.a Consign.a Consign.a Consign.a 
31/12/1531/12/1531/12/1531/12/15    

2015000375 121,00 TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA F01/3360/2269900 sí 
2015000376 69,80 LYRECO ESPAÑA SA F01/3360/2200000 sí 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    190,80190,80190,80190,80          
 
  
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
La senyora Ayats explica la proposta. Per aquestes factures es va fer una reserva de crèdit, 
però les reserves de crèdit acaben a la finalització de l’any.  Com que les factures van 
arribar al 2016 ja no hi havia diners per pagar-les. 
 
El Consell Rector de l’OAM Fundació Castell de Calafell de conformitat amb la proposta 
presentada I per unanimitat proposa a la Comissió Informativa de Serveis Econòmics I 
Urbanístics: 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/16 de l’Oam Fundació Castell 
de Calafell, per import de 190,80 euros, segons el següent detall: 
 
 

N. Reg. Fac.N. Reg. Fac.N. Reg. Fac.N. Reg. Fac.    Import Import Import Import     Nom TercerNom TercerNom TercerNom Tercer    2016201620162016    
Consign.a Consign.a Consign.a Consign.a 
31/12/1531/12/1531/12/1531/12/15    

2015000375 121,00 TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA F01/3360/2269900 sí 
2015000376 69,80 LYRECO ESPAÑA SA F01/3360/2200000 sí 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    190,80190,80190,80190,80          
 
  
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
    
6666. . . . PPPProposta droposta droposta droposta d’’’’aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de 
crèdits de lcrèdits de lcrèdits de lcrèdits de l’’’’OAM Fundació COAM Fundació COAM Fundació COAM Fundació Castell de Calafell, per import de 921,47€.astell de Calafell, per import de 921,47€.astell de Calafell, per import de 921,47€.astell de Calafell, per import de 921,47€.    
        
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
        
1.    Per la Resolució de  l’Oam Fundació Castell de Calafell de data 15 d’abril de 2016 s’ha 
iniciat l’expedient núm. 2/16 per aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de 
crèdits. 
 
2. Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals 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. 
 
3. Vistos els informes que s’adjunten a l’expedient. 
 
FonFonFonFonaments de dretaments de dretaments de dretaments de dret    
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1. Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
2. Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals. 
 
El president de l’Oam proposa l’adopció del següent acord: 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/16 de l’Oam Fundació 
Castell de Calafell, per import de 921,47 euros, segons el següent detall: 
  
-Relació de factures núm. 5, d’import 421,47 €. 

-Relació de factures núm. 6, d’import 500,00 €, existint consignació pressupostària a 
31/12/15. 

 

N.OperacióN.OperacióN.OperacióN.Operació    Nom TercerNom TercerNom TercerNom Tercer    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Import Import Import Import     

2016000185 
FERRETERIA JAUME 
SA GUANTS, PROTECTORS, ARMILLA REFLECTANT  192,78 

2016000186 
OPERA CATALONIA 
SL Terra Argilosa 7 m3 228,69 

2016000219 
MARTIN SCHMIDT 
M.A 

TASQUES PLA TREBALL WORK PACKAGE 6 (WP6) 
2015 500,00 

    TOTALTOTALTOTALTOTAL    921,47921,47921,47921,47    
  
 
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent 
 
La senyora Ayats comenta que és el mateix que el punt anterior. 
 
El Consell Rector de l’OAM Fundació Castell de Calafell de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa a la Comissió Informativa de Serveis Econòmics i 
Urbanístics:    
    
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/16 de l’Oam Fundació Castell 
de Calafell, per import de 921,47 euros, segons el següent detall: 
  
-Relació de factures núm. 5, d’import 421,47 €. 

-Relació de factures núm. 6, d’import 500,00 €, existint consignació pressupostària a 
31/12/15. 
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N.OperacióN.OperacióN.OperacióN.Operació    Nom TercerNom TercerNom TercerNom Tercer    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Import Import Import Import     
2016000185 FERRETERIA JAUME SA GUANTS, PROTECTORS, ARMILLA REFLECTANT  192,78 
2016000186 OPERA CATALONIA SL Terra Argilosa 7 m3 228,69 

2016000219 
MARTIN SCHMIDT 
M.A TASQUES PLA TREBALL WORK PACKAGE 6 (WP6) 2015 500,00 

    TOTALTOTALTOTALTOTAL    921,47921,47921,47921,47    
  
 
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent 
    
    
7777. . . . MMMModificació de crèdit 1/2016 de crèdit extraordinari finançat amb baixes.odificació de crèdit 1/2016 de crèdit extraordinari finançat amb baixes.odificació de crèdit 1/2016 de crèdit extraordinari finançat amb baixes.odificació de crèdit 1/2016 de crèdit extraordinari finançat amb baixes.    
        
FetsFetsFetsFets    
    
Vista la resolució del President de l’Oam Fundació Castell de Calafell núm. 23/2016, data 
31 de març de 2016, pel que s’acorda la iniciació de l’expedient 1/2016 de modificació del 
pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari finançat amb baixes, d’acord amb 
la proposta detallada de modificació que s’uneix a l’expedient, així com els informes 
obrants en l’expedient. 
 
Vist l’informe 245/2016 de la interventora acctal. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixes, 
degudament informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb l’article 27 dels estatuts de l’OAM correspon al ple de l’Ajuntament 
l’aprovació de les modificacions pressupostàries. 
 
El president de l’OAM proposa al Consell Rector l’adopció del següent acord: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Proposar l’aprovació de l’esmentat expedient núm. 1/2016 de modificació de 
pressupost mitjançant crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de  
6.195,22 €, de conformitat amb la proposta detallada de modificació que s’uneix a 
l’expedient. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON----    Elevar la proposta d’aprovació a Comissió Informativa i al Ple de la Corporació. 
 
La senyora Ayats explica que es dóna de baixa aquesta partida per crear-ne una de 
museització de la Confraria. 
 
El senyor Pou comenta que s’han de fer coses no previstes al projecte, s’han de folrar unes 
parets pel tema de les humitats.  A més hem recuperat imatges i gravacions que s’han 
hagut de passar en format digital. 
 
El senyor Montejo diu que ja van demanar que aquestes actuacions es miréssin d’assumir 
per l’Ajuntament ateses les limitacions pressupostàries de l’OAM. 
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El senyor Ferré  comenta que l’Ajuntament ja assumeix una part. 
 
El senyor Montejo pregunta a quant ascendeixen aquestes disposicions addicionals.  Si hi 
ha algun pressupost i si hi haurà noves despeses. 
 
El senyor Pou respon que 11.460€, maquinilla a banda. Falta netejar-la i després caldrà 
mirar si funciona,  però no sabem si s’haurà de reparar. 
 
El senyor Montejo pregunta per l’adequació de la sala. 
 
El senyor Pou explica que el tema de la sala tenia un pressupost de 1.794€ i això s’ha 
d’assumir des de l’OAM. 
 
La senyora Suàrez comenta que quan s’acabi tot, estaria bé fer un dossier amb tot el que 
s’ha fet i els costos. 
 
El Consell Rector de l’OAM Fundació Castell de Calafell amb el vot a favor dels membres 
del PSC, CIU, PPC, C’S UAM i d’Amics del Patrimoni, i l’abstenció dels membres de la CUP,  
proposa a la Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Proposar l’aprovació de l’esmentat expedient núm. 1/2016 de modificació de 
pressupost mitjançant crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de  
6.195,22 €, de conformitat amb la proposta detallada de modificació que s’uneix a 
l’expedient. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON----    Elevar la proposta d’aprovació a Comissió Informativa i al Ple de la Corporació. 
 
 ANNEXANNEXANNEXANNEX    
  

Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta:     

 
 

     CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    
APLICACIÓ PRESS.APLICACIÓ PRESS.APLICACIÓ PRESS.APLICACIÓ PRESS.    NOMNOMNOMNOM    ACTUALACTUALACTUALACTUAL    D'ALTAD'ALTAD'ALTAD'ALTA    DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA    

Org Prog.Prog.Prog.Prog.    Econom.Econom.Econom.Econom.                     
    CRÈDIT EXTRAORDINARICRÈDIT EXTRAORDINARICRÈDIT EXTRAORDINARICRÈDIT EXTRAORDINARI             

F01 3360 6270000 30 
Museïtzació confraria de 
pescadors 0,00 € 6.195,22  € 6.195,22 € 

             TOTALTOTALTOTALTOTAL    0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €         6.195,22 € 6.195,22 € 6.195,22 € 6.195,22 € 6.195,22 €6.195,22 €6.195,22 €6.195,22 €    

 

Vista la conformitat manifestada per la unitat administrativa gestora de la despesa, 
l’expedient contemplaria la minoració de les partides que tot seguit es detallaran. 
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Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:  
 

      PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    
    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    

 APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.    NOMNOMNOMNOM    ACTUALACTUALACTUALACTUAL    DE BAIXADE BAIXADE BAIXADE BAIXA    DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA    

Org Prog. Econom.Econom.Econom.Econom.                    

F01 3360 6010000 30 Aparcament Oest 6.195,22 € 6.195,22 € 0,00 € 
   TOTALTOTALTOTALTOTAL    6.195,22 €6.195,22 €6.195,22 €6.195,22 €    6.195,22 €6.195,22 €6.195,22 €6.195,22 €    0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €    

 

 
    
8888. . . . PPPPrroposta aprovació provisional de la modificació de lrroposta aprovació provisional de la modificació de lrroposta aprovació provisional de la modificació de lrroposta aprovació provisional de la modificació de l’’’’Ordenança fiscal 2.1.19 Ordenança fiscal 2.1.19 Ordenança fiscal 2.1.19 Ordenança fiscal 2.1.19 
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de lreguladora de la taxa per a la prestació de serveis de lreguladora de la taxa per a la prestació de serveis de lreguladora de la taxa per a la prestació de serveis de l’’’’ÀreÀreÀreÀrea de Qualitat de Vida.a de Qualitat de Vida.a de Qualitat de Vida.a de Qualitat de Vida.        
    
Fets Fets Fets Fets     
    
1. La tècnica d’educació i dinamització del patrimoni aporta informe tècnic i estudi 
econòmic per a la determinació de les taxes per prestació de serveis personals referents als 
espais patrimonials oberts. 
 
2. L’Ajuntament de Calafell, en aplicació del que estableixen els articles 15 a 19 del RDL. 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, preveu modificar les ordenances fiscals. 
 
La interventora municipal ha emès l’informe núm.0297/2016 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
 
2. RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
3.  Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL) i l’article 52.2 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
pel que fa a la competència per a l’aprovació de les ordenances fiscals. 
 
4. Article 47 LRBRL, referent a la majoria necessària per a l’aprovació de les 
ordenances fiscals. 
 
El president de l’OAM proposa al Consell Rector: 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal número 
2.1.19, Taxa per la prestació dels serveis de l’àrea de qualitat de vida, en aplicació del que 
estableixen els articles 15 a 19 del RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 



16 
 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu modificar les ordenances fiscals e 
els termes i continguts que tot seguit s’exposa: 
 
 
ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE 
L’ÀREA DE QUALITAT DE VIDA L’ÀREA DE QUALITAT DE VIDA L’ÀREA DE QUALITAT DE VIDA L’ÀREA DE QUALITAT DE VIDA     
    
ARTICLE 1.8ARTICLE 1.8ARTICLE 1.8ARTICLE 1.8----    Entrades  als espais patrimonials oberts al públic Entrades  als espais patrimonials oberts al públic Entrades  als espais patrimonials oberts al públic Entrades  als espais patrimonials oberts al públic     
    
Grups Tarifaris:    
 
 (A)- General 
 (B)- Reduïda 
 (C)- Gratuïta 
 (D)- Grups 
 
Tarifes: 
 
(A)(A)(A)(A)----    GeneralGeneralGeneralGeneral: Adult- persones entre 18 i 64 anys 
*Els descomptes normalment s’aplicaran sobre la taxa d’aquest grup tarifari 
 
(B)(B)(B)(B)----    ReduïdaReduïdaReduïdaReduïda:  Jubilats ( persones majors de 65 o amb carnet de jubilat o pensionista) 
  Menors de 7 a 17 
  Estudiants 
  Famílies nombroses o monoparentals 
  Discapacitats 
  Aturats 
  Familiar ( 2 adults i un nen o més)- només aplicables al serveis específics 6 i 
8. 
    
(C)(C)(C)(C)----    GratuïtaGratuïtaGratuïtaGratuïta:  Infants ( 0 a 6 anys) 
  Empadronats 
  Grups Escolars municipals 
  Associacions Municipals 
  Personal Ajuntament 
  Acompanyants grups 
  Docents 
Arqueòlegs o col·lectius en relació al patrimoni històric, arqueològic o a la recerca 
Invitacions 
 
(D)(D)(D)(D)----    Grups: Grups: Grups: Grups: (Mínim de 14 persones exceptuant els grups escolars, on el mínim són 20 
persones) 
  Adults 
  Jubilats 
  Familiars 
  Escolars/ Lleure 
  Educació Especial 
  Arqueòlegs  
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Serveis: 
 
  1- Entrada recinte 
S’ofereix a la Ciutadella, el Castell i la Confraria.  
 
  2- Entrada combinada 
S’ofereix a la Ciutadella, el Castell i la Confraria.  
 
  3- Visita guiada 
S’ofereix  a TOTS els elements patrimonials encara que no tinguin obertura de públic. En 
els espais que tenen atenció al visitant aquest servei sempre és addicional als serveis 1 o 2 
  
4- Visita educativa amb taller 
  S’ofereix a grups escolars, d’educació especial, de lleure i familiars. 
  Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
5- Activitat infantil 
Engloba totes les activitats adreçades específicament per a públic infantil que 
habitualment se’ls aplica la tarifa gratuïta. En aquest cas es s’aplica taxa per especificitat 
del servei. 
( Tallers escoles locals, contes infantils, tallers festiva,etc.) 
 
6-Activitat especial 
Engloba totes les activitats adreçades a tot tipus de públic creades per dinamitzar el 
patrimoni i que s’ofereixen fora del programa escolar, majoritàriament en caps de 
setmana i èpoques de vacances escolars ( Rutes patrimoni, activitats específiques del Terra 
ibèrica, capvespres, etc) 
Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
7-Activitat nocturna 
Engloba totes les activitats que es puguin realitzar de nit en els espais patrimonials. 
Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
8- Activitat experiència 
Engloba totes les activitats que sorgeixin de la combinació de especialistes externs amb 
propostes pròpies per generar una nova línia d’activitats de dinamització. 
Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
9- Lloguer de material 
Material que es cedeix a canvi d’una taxa a les famílies o usuaris que vulguin gaudir d’una 
forma autònoma del patrimoni amb propostes conduïdes però  que són d’autogestió. 
 
Descomptes: 
 
A aplicar sobre el grup tarifa (A)- General 
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aaaa.-D’aplicació de la tarifa reduïda. -Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
-Segons conveni específic. 
 
b.b.b.b.-100%-  Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
-Segons conveni específic. 
-Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
 
c.c.c.c.-50%- Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
  -Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
 
d.d.d.d.-20% - Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 6,7 i 8. 
  -Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
    
e.e.e.e.- 2x1- Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
  -Segons conveni específic. 
  -Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
 
A aplicar sobre el grup tarifa (B)- Reduïda 
  a.- 2x1- Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
 Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic  
  
A aplicar sobre el grup tarifa (D)- Grups 
a.-100%-  Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
-Segons conveni específic. 
 
 
Els descomptes i les reduccions no són acumulables. 
 
Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:    
 
 
 
GRUP TARIFA/ 
SERVEI 
 

1 - GENERAL 2-
REDUÏDA 

3-
GRAT 

4 -GRUPS 

1.Entrada recinte 4€ -100%: 0€ 
-50%:2€ 

  2x1 

2.5€ 0€ 35€ ( grups mínim 14 pax) 
+ 2.5€ per pax més 

50€    ( grups mínim 20 pax) 
+ 2.5€ per pax més 

2.Entrada combinada 8€ -100%:0€ 
-50%:4€ 

2x1 

5€ 0€ 70€ ( grups mínim 14 pax) 
+ 5€ per pax més 

100€   ( grups mínim 20 pax) 
+ 5€ per pax més 

3.Visita guiada 2€ 2€ 2€ 28€( grups mínim 14 pax) + 2€ 
per pax més 

4.Visita educativa amb 
taller 

 7.5€  150€   ( grups mínim 20 pax) 
+ 7,5 per alumne de més 

5. Activitat infantil  3€ 3€ 3€ 
6. Activitat especial 5€ -20%:4€ *3,5€   
7. Activitat nocturna 10€ -20%:8€ **7€   
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8. Activitat experiència 15€ -20%:12€ *12€   
9.Lloguer de material 2€ 2€ 2€ 2€ 
 
 
Taxes proposades pel nou espai La Confraria, Centre d’interpretació del Calafell Pescador 
que engloba el servei de visita programada al Museu Casa Barral. 
 
GRUP TARIFA/ SERVEI 
 

A - GENERAL B-REDUÏDA C-GRAT D -GRUPS 

1.Entrada recinte 3€ -100%: 0€ 
-50%:1,5€ 

2x1 

1,5€ 0€ 21€ ( grups mínim 14 pax) 
+ 1.5€ per pax més 

30€    (grups mínim 20 
pax) 

+ 1.5€ per pax més 
2.Entrada combinada 8€ ----100%:0€ 

-50%:4€ 
2x1 

5€ 0€ 70€ ( grups mínim 14 pax) 
+ 5€ per pax més 

100€   ( grups mínim 20 
pax) 

+ 5€ per pax més 
3.Visita guiada 2€ 2€ 2€ 28€( grups mínim 14 pax) 

+ 2€ per pax més 
4.Visita educativa amb 
taller 

 6.5€  130€   ( grups mínim 20 
pax) 

+ 6,5 per alumne de més 
5. Activitat infantil  3€ 3€ 3€ 
6. Activitat Especial 5€ -20%:4€ *3,5€   
7. Activitat Nocturna 10€ -20%:8€ *7€   
8. Activitat experiència 15€ -20%:12€ *12€   
9.Lloguer de material 2€ 2€ 2€ 2€ 

 
*Aquesta taxa només s’aplicarà a la tarifa de menors fins a 17 anys,a les famílies 
nombroses o monoparentals,i a la taxa familiar ( 2 adults i un nen o més). Les altres tarifes 
del grup queden excloses de la reducció en aquests serveis. 
 
**Aquesta taxa només s’aplicarà a la tarifa de menors fins a 17 anys . Les altres tarifes del 
grup queden excloses de la reducció en aquests serveis 
 
2.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant trenta 
dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, el qual també és publicarà en un diari dels de més difusió de la 
província. En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s´hi hagi 
formulat cap reclamació o al.legació, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament 
 
3....---- En cas que no es formulin reclamacions o al.legacions, publicar el Butlletí Oficial de la 
Província l’acord elevat a definitiu i el text íntegre de les ordenances modificades, que 
entraran en vigor el dia següent a la publicació i regiran mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
La senyora Triadó explica la justificació de la proposta.  Aprofitant la necessitat d’establir 
una taxa per la Confraria, s’ha mirat de posar ordre a les taxes dels comptes actuals.  
Comenta les propostes que planteja. 
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El senyor Montejo pregunta si hi ha estadístiques de les entrades reduïdes.  Opina que pel 
simple fet de ser família no s’hauria d’obtenir una reducció i desconeix si s’ha fet un càlcul 
d’aquest canvi. 
 
La senyora Triadó respon que no s’ha avaluat, ni s’ha pensat en requerir acreditar els 
ingressos familiars.  El que es proposa és que la disminució de les taxes no sigui sobre 
l’entrada general sinó per les actuacions especials. 
 
El senyor Montejo creu que en l’estudi de les taxes hauria de quedar acreditat que el cost 
del servei és molt més elevat, però que aquest l’assumeix l’OAM, perquè sinó dóna la 
sensació de què el preu que paga l’usuari és l’únic que cobreix el cent per cent del cost del 
servei. 
 
La senyora Ayats explica que no es van imputar totes les despeses indirectes perquè els 
costos sortirien molt alts.  A més hi ha despeses que encara no se sap quin import tindran, 
per exemple la Confraria. 
 
El senyor Triadó explica que de cara l’any vinent, quan es faci l’estudi ja imputaran totes 
les despeses. 
 
La senyora Suàrez pregunta si el fet d’aprovar aquestes taxes implica que la Casa Barral es 
tanqui. 
 
La senyora Triadó respon que sí.  Amb el personal que tenim, no es poden cobrir tots els 
espais.  Només s’obrirà amb cita prèvia. 
 
El senyor Montejo pregunta si durant el 2016 es farà alguna invervenció a la Casa Barral. 
 
El senyor Ferré respon que no. 
 
El Consell Rector de l’OAM Fundació Castell de Calafell amb els vots a favor dels membres 
del PSC, PPC, UAM, C’S, la CUP i Amics del Patrimoni, i l’abstenció de CIU, proposa a la 
Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics: 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal número 
2.1.19, Taxa per la prestació dels serveis de l’àrea de qualitat de vida, en aplicació del que 
estableixen els articles 15 a 19 del RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu modificar les ordenances fiscals e 
els termes i continguts que tot seguit s’exposa: 
 
 
ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE 
L’ÀREA DE QUALITAT DE VIDA L’ÀREA DE QUALITAT DE VIDA L’ÀREA DE QUALITAT DE VIDA L’ÀREA DE QUALITAT DE VIDA     
    
ARTICLE 1.8ARTICLE 1.8ARTICLE 1.8ARTICLE 1.8----    Entrades  als espais patrimonials oberts al públic Entrades  als espais patrimonials oberts al públic Entrades  als espais patrimonials oberts al públic Entrades  als espais patrimonials oberts al públic     
    
Grups Tarifaris:    
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 (A)- General 
 (B)- Reduïda 
 (C)- Gratuïta 
 (D)- Grups 
 
Tarifes: 
 
(A)(A)(A)(A)----    GeneralGeneralGeneralGeneral: Adult- persones entre 18 i 64 anys 
*Els descomptes normalment s’aplicaran sobre la taxa d’aquest grup tarifari 
 
(B)(B)(B)(B)----    ReduïdaReduïdaReduïdaReduïda:  Jubilats ( persones majors de 65 o amb carnet de jubilat o pensionista) 
  Menors de 7 a 17 
  Estudiants 
  Famílies nombroses o monoparentals 
  Discapacitats 
  Aturats 
  Familiar ( 2 adults i un nen o més)- només aplicables al serveis específics 6 i 
8. 
    
(C)(C)(C)(C)----    GratuïtaGratuïtaGratuïtaGratuïta:  Infants ( 0 a 6 anys) 
  Empadronats 
  Grups Escolars municipals 
  Associacions Municipals 
  Personal Ajuntament 
  Acompanyants grups 
  Docents 
Arqueòlegs o col·lectius en relació al patrimoni històric, arqueològic o a la recerca 
Invitacions 
 
(D)(D)(D)(D)----    Grups: Grups: Grups: Grups: (Mínim de 14 persones exceptuant els grups escolars, on el mínim són 20 
persones) 
  Adults 
  Jubilats 
  Familiars 
  Escolars/ Lleure 
  Educació Especial 
  Arqueòlegs  
 
Serveis: 
 
  1- Entrada recinte 
S’ofereix a la Ciutadella, el Castell i la Confraria.  
 
  2- Entrada combinada 
S’ofereix a la Ciutadella, el Castell i la Confraria.  
 
  3- Visita guiada 
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S’ofereix  a TOTS els elements patrimonials encara que no tinguin obertura de públic. En 
els espais que tenen atenció al visitant aquest servei sempre és addicional als serveis 1 o 2 
  
4- Visita educativa amb taller 
  S’ofereix a grups escolars, d’educació especial, de lleure i familiars. 
  Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
5- Activitat infantil 
Engloba totes les activitats adreçades específicament per a públic infantil que 
habitualment se’ls aplica la tarifa gratuïta. En aquest cas es s’aplica taxa per especificitat 
del servei. 
( Tallers escoles locals, contes infantils, tallers festiva,etc.) 
 
6-Activitat especial 
Engloba totes les activitats adreçades a tot tipus de públic creades per dinamitzar el 
patrimoni i que s’ofereixen fora del programa escolar, majoritàriament en caps de 
setmana i èpoques de vacances escolars ( Rutes patrimoni, activitats específiques del Terra 
ibèrica, capvespres, etc) 
Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
7-Activitat nocturna 
Engloba totes les activitats que es puguin realitzar de nit en els espais patrimonials. 
Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
8- Activitat experiència 
Engloba totes les activitats que sorgeixin de la combinació de especialistes externs amb 
propostes pròpies per generar una nova línia d’activitats de dinamització. 
Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
9- Lloguer de material 
Material que es cedeix a canvi d’una taxa a les famílies o usuaris que vulguin gaudir d’una 
forma autònoma del patrimoni amb propostes conduïdes però  que són d’autogestió. 
 
Descomptes: 
 
A aplicar sobre el grup tarifa (A)- General 
 
aaaa.-D’aplicació de la tarifa reduïda. -Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
-Segons conveni específic. 
 
b.b.b.b.-100%-  Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
-Segons conveni específic. 
-Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
 
c.c.c.c.-50%- Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
  -Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
 
d.d.d.d.-20% - Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 6,7 i 8. 
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  -Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
    
e.e.e.e.- 2x1- Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
  -Segons conveni específic. 
  -Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
 
A aplicar sobre el grup tarifa (B)- Reduïda 
  a.- 2x1- Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
 Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic  
  
A aplicar sobre el grup tarifa (D)- Grups 
a.-100%-  Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
-Segons conveni específic. 
 
Els descomptes i les reduccions no són acumulables. 
 
Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:    
 
 
GRUP TARIFA/ 
SERVEI 
 

1 - GENERAL 2-
REDUÏDA 

3-
GRAT 

4 -GRUPS 

1.Entrada recinte 4€ -100%: 0€ 
-50%:2€ 

  2x1 

2.5€ 0€ 35€ ( grups mínim 14 pax) 
+ 2.5€ per pax més 

50€    ( grups mínim 20 pax) 
+ 2.5€ per pax més 

2.Entrada combinada 8€ -100%:0€ 
-50%:4€ 

2x1 

5€ 0€ 70€ ( grups mínim 14 pax) 
+ 5€ per pax més 

100€   ( grups mínim 20 pax) 
+ 5€ per pax més 

3.Visita guiada 2€ 2€ 2€ 28€( grups mínim 14 pax) + 2€ 
per pax més 

4.Visita educativa amb 
taller 

 7.5€  150€   ( grups mínim 20 pax) 
+ 7,5 per alumne de més 

5. Activitat infantil  3€ 3€ 3€ 
6. Activitat especial 5€ -20%:4€ *3,5€   
7. Activitat nocturna 10€ -20%:8€ **7€   
8. Activitat experiència 15€ -20%:12€ *12€   
9.Lloguer de material 2€ 2€ 2€ 2€ 
 
 
    
Taxes proposades pel nou espai La Confraria, Centre d’interpretació del Calafell Taxes proposades pel nou espai La Confraria, Centre d’interpretació del Calafell Taxes proposades pel nou espai La Confraria, Centre d’interpretació del Calafell Taxes proposades pel nou espai La Confraria, Centre d’interpretació del Calafell 
Pescador que engloba el servei de visita programada al Museu Casa Barral.Pescador que engloba el servei de visita programada al Museu Casa Barral.Pescador que engloba el servei de visita programada al Museu Casa Barral.Pescador que engloba el servei de visita programada al Museu Casa Barral.    
 
 
GRUP TARIFA/ SERVEI 
 

A - GENERAL B-REDUÏDA C-GRAT D -GRUPS 

1.Entrada recinte 3€ -100%: 0€ 
-50%:1,5€ 

2x1 

1,5€ 0€ 21€ ( grups mínim 14 pax) 
+ 1.5€ per pax més 

30€    (grups mínim 20 
pax) 
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+ 1.5€ per pax més 
2.Entrada combinada 8€ ----100%:0€ 

-50%:4€ 
2x1 

5€ 0€ 70€ ( grups mínim 14 pax) 
+ 5€ per pax més 

100€   ( grups mínim 20 
pax) 

+ 5€ per pax més 
3.Visita guiada 2€ 2€ 2€ 28€( grups mínim 14 pax) 

+ 2€ per pax més 
4.Visita educativa amb 
taller 

 6.5€  130€   ( grups mínim 20 
pax) 

+ 6,5 per alumne de més 
5. Activitat infantil  3€ 3€ 3€ 
6. Activitat Especial 5€ -20%:4€ *3,5€   
7. Activitat Nocturna 10€ -20%:8€ *7€   
8. Activitat experiència 15€ -20%:12€ *12€   
9.Lloguer de material 2€ 2€ 2€ 2€ 

 
*Aquesta taxa només s’aplicarà a la tarifa de menors fins a 17 anys,a les famílies 
nombroses o monoparentals,i a la taxa familiar ( 2 adults i un nen o més). Les altres tarifes 
del grup queden excloses de la reducció en aquests serveis. 
 
**Aquesta taxa només s’aplicarà a la tarifa de menors fins a 17 anys . Les altres tarifes del 
grup queden excloses de la reducció en aquests serveis 
 
2.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant trenta 
dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, el qual també és publicarà en un diari dels de més difusió de la 
província. En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s´hi hagi 
formulat cap reclamació o al.legació, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament 
 
3....---- En cas que no es formulin reclamacions o al.legacions, publicar el Butlletí Oficial de la 
Província l’acord elevat a definitiu i el text íntegre de les ordenances modificades, que 
entraran en vigor el dia següent a la publicació i regiran mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
 
9. 9. 9. 9. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’OAM Fundació Castell de Calafell i Aprovació del conveni de col·laboració entre l’OAM Fundació Castell de Calafell i Aprovació del conveni de col·laboració entre l’OAM Fundació Castell de Calafell i Aprovació del conveni de col·laboració entre l’OAM Fundació Castell de Calafell i 
la Societat Catalana la Societat Catalana la Societat Catalana la Societat Catalana d’Arqueologia, relatiu a l’accd’Arqueologia, relatiu a l’accd’Arqueologia, relatiu a l’accd’Arqueologia, relatiu a l’accéééés gratuït als socis de la Societat a s gratuït als socis de la Societat a s gratuït als socis de la Societat a s gratuït als socis de la Societat a 
tots els espais de patrimoni històric oberts al públic gestionats per l’Organisme.tots els espais de patrimoni històric oberts al públic gestionats per l’Organisme.tots els espais de patrimoni històric oberts al públic gestionats per l’Organisme.tots els espais de patrimoni històric oberts al públic gestionats per l’Organisme.    
 
 

PRP/2016/21 
    
FetsFetsFetsFets    
 
1. L’OAM Fundació Castell de Calafell és una institució de l’Ajuntament de Calafell 
constituïda en forma d’organisme autònom, amb personalitat jurídica i patrimoni propi. Té 
com a finalitat la defensa, la protecció i la conservació dels béns de patrimoni històric i 
artístic municipal, en general, i en particular, de l’antic castell i del seu entorn, així com 
d’altres conjunts i monuments individuals d’interès històric i artístic en general o local, i de 
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jaciments arqueològics coneguts o de possibles existència al terme municipal. També 
forma part d ela seva finalitat la conservació del patrimoni documental de tota classe i 
d’interès històric. 
  
2. La Societat Catalana d’Arqueologia és una associació cultural independent oberta 
a totes les persones interessades en l’arqueologia, ja sigui com a professionals, estudiants, 
o per simple inquietud intel·lectual, amb una llarga trajectòria de més de 30 anys 
treballant per aconseguir la sensibilització social envers el patrimoni cultural, en especial 
l’històrico-arqueològic. 
 
3. Ambdues parts estan interessades en subscriure un conveni de col·laboració en 
virtut del qual, l’OAM Fundació Castell de Calafell, es compromet a facilitar l’accés gratuït 
als socis de la Societat Catalana d’Arqueologia a tots els espais de patrimoni històric 
oberts al públic gestionats per l’Organisme.  
 
4. La vigència d’aquest conveni es mantindrà fins que una de les parts decideixi 
rescindir-lo. 

 
5. La signatura d’aquest conveni no suposa cap despesa econòmica. 
 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1.  Art. 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, art. 8 del del del del 

Decret Legislatiu 2/200Decret Legislatiu 2/200Decret Legislatiu 2/200Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei 3, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei 3, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei 3, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, art. 1 i 111 del Reial Decret Legislatiu municipal i de règim local de Catalunya, art. 1 i 111 del Reial Decret Legislatiu municipal i de règim local de Catalunya, art. 1 i 111 del Reial Decret Legislatiu municipal i de règim local de Catalunya, art. 1 i 111 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim locvigents en matèria de règim locvigents en matèria de règim locvigents en matèria de règim localalalal, art. 3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, art.    108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les admijurídic i de procediment de les admijurídic i de procediment de les admijurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunyanistracions públiques de Catalunyanistracions públiques de Catalunyanistracions públiques de Catalunya i art. 88 i 88 i 88 i 88 i 
139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.administracions públiques i del procediment administratiu comú.administracions públiques i del procediment administratiu comú.administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
2.  La legislació local estableix que pel compliment dels seus objectius, els Ajuntaments, 

en representació dels Municipis, tindran plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, 
reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns i drets, celebrar contractes, 
establir i explotar obres i serveis públics, obligar-se, interposar els recursos establerts i 
exercitar les accions previstes a les lleis. 

 
3.  A més, la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del règim jurídic de les administracions públiques i del règim jurídic de les administracions públiques i del règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiprocediment administratiprocediment administratiprocediment administratiu comú preveu que lu comú preveu que lu comú preveu que lu comú preveu que les Administracions Públiques poden 
celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones, tant de dret públic com 
privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no 
susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interés públic que tenen 
encomanat, amb l’abast, efectes i règim jurídic específic que en cada cas prevegi la 
disposició que ho reguli, podent tals actes tenir la consideració de finalitzadors dels 
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procediments administratius o inserir-se en els mateixos amb caràcter previ, vinculant o 
no, a la resolució que els posi fi. 

 
4.  L’article 10.2 dels Estatuts de l’OAM Fundació Castell de Calafell regula les atribucions 
del President. 
 
    
AcordAcordAcordAcord    
    
Es proposa al Consell Rector l’adopció dels següents acords: 
 
1.  Aprovar  el conveni de col·laboració entre l’OAM Fundació Castell de Calafell i la 
Societat Catalana d’Arqueologia, en virtut del qual l’OAM Fundació Castell de Calafell es 
compromet a facilitar l’accès gratuït als socis de la Societat Catalana d’Arqueologia a tots 
els espais de patrimoni històric oberts al públic gestionats per l’Organisme.  
 
2. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació i es mantindrà 
vigent fins que una de les parts decideixi rescindir-lo.              
 
3. Publicar aquest acord i el conveni a la web de l’Ajuntament de Calafell. 

 
4. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya amb indicació de que el conveni es podrà consultar a la 
pàgina web municipal. 

 
5. Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
El senyor Gómez explica que ja existia aquest conveni però que ara els han demanat de 
reactivar-lo. 
 
El Consell Rector de l’OAM Fundació Castell de Calafell de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat acorda: 
 
 
1.  Aprovar  el conveni de col·laboració entre l’OAM Fundació Castell de Calafell i la 
Societat Catalana d’Arqueologia, en virtut del qual l’OAM Fundació Castell de Calafell es 
compromet a facilitar l’accès gratuït als socis de la Societat Catalana d’Arqueologia a tots 
els espais de patrimoni històric oberts al públic gestionats per l’Organisme.  
 
2. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació i es mantindrà 
vigent fins que una de les parts decideixi rescindir-lo. 
                
6. Publicar aquest acord i el conveni a la web de l’Ajuntament de Calafell. 

 
7. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya amb indicació de que el conveni es podrà consultar a la 
pàgina web municipal. 
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8. Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL I CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL I CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL I CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL I 
SOCIETAT CATALANA D’ARQUEOLOGIASOCIETAT CATALANA D’ARQUEOLOGIASOCIETAT CATALANA D’ARQUEOLOGIASOCIETAT CATALANA D’ARQUEOLOGIA    

 
 
Calafell, __ de ______ de 201__ 
 

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS    
 
D’una part, el/ Sr./Sr  Ramon Ferré i Solé, President de l’Organisme Autònom Municipal 
Fundació Castell de Calafell. 
 
I d’altra, la Sra. Maria Àngels Petit i Mendizàbal, major d’edat i proveïda de D.N.I. núm. 
37.649.307-D, com a Presidenta de la Societat Catalana d’Arqueologia. 
 
 

EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN    
 
I.I.I.I.---- Que l’Organisme Autònom Municipal (en endavant, OAM) Fundació Castell de Calafell 
és una institució de l'Ajuntament de Calafell constituïda en forma d'organisme autònom, 
amb personalitat jurídica i patrimoni propi. Té com a finalitat la defensa, la protecció i la 
conservació dels béns de patrimoni històric i artístic municipal, en general, i en particular, 
de l'antic castell i del seu entorn, així com d'altres conjunts i monuments individuals 
d'interès històric i artístic en general o local, i de jaciments arqueològics coneguts o de 
possible existència al terme municipal. També forma part de la seva finalitat la conservació 
del patrimoni documental de tota classe i d'interès històric. 
 
II.II.II.II.----    Que la Societat Catalana d’Arqueologia és una associació cultural independent oberta 
a totes les persones interessades en l’arqueologia, ja sigui com a professionals, estudiants, 
o per simple inquietud intel·lectual, amb una llarga trajectòria de més de 30 anys 
treballant per aconseguir la sensibilització social envers el patrimoni cultural, en especial 
l’històrico-arqueològic. 
 
II.II.II.II.----    Que tenint interessos comuns, ambdues parts estan interessades en establir una 
col·laboració. 
 
 
En virtut del que s’ha exposat anteriorment, les dues parts subscriuen aquest conveni de 
col·laboració, què es regirà pels següents: 
    

    
PACTESPACTESPACTESPACTES    

    
Primer.Primer.Primer.Primer.----    Objecte del conveni de col·laboració. Objecte del conveni de col·laboració. Objecte del conveni de col·laboració. Objecte del conveni de col·laboració.     
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Aquest conveni té per objecte establir com es durà a terme la col·laboració entre les parts. 
    
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Compromisos de l’OAM Fundació Castell de Calafell. Compromisos de l’OAM Fundació Castell de Calafell. Compromisos de l’OAM Fundació Castell de Calafell. Compromisos de l’OAM Fundació Castell de Calafell.     
    
En virtut d’aquest conveni, l’OAM Fundació Castell de Calafell es compromet a facilitar 
l’accés gratuït als socis de la Societat Catalana d’Arqueologia a tots els espais de patrimoni 
històric oberts al públic gestionats per l’Organisme. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Compromisos Compromisos Compromisos Compromisos de la Societat Catalana d’Arqueologiade la Societat Catalana d’Arqueologiade la Societat Catalana d’Arqueologiade la Societat Catalana d’Arqueologia 
 
En virtut d’aquest conveni, la Societat Catalana d’Arqueologia es compromet a: 
 

a) Entregar als seus socis un carnet que els identifiqui com a membres de la Societat 
Catalana d’Arqueologia. 

 
b) Publicar dos anuncis de l’OAM Fundació Castell de Calafell, on constarà que 

aquest Organisme és col·laborador de la Societat Catalana d’Arqueologia. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.----    Vigència del conveni.Vigència del conveni.Vigència del conveni.Vigència del conveni.    
    
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació i es mantindrà vigent, 
fins que una de les dues parts decideixi rescindir-lo. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Modificació dels pactes.Modificació dels pactes.Modificació dels pactes.Modificació dels pactes. 
 
Les parts poden denunciar o modificar els pactes d’aquest conveni per mutu acord en 
qualsevol moment, dins dels límits establerts per la normativa general. De no ser per mutu 
acord, l’alteració de les estipulacions contingudes en aquest document permetrà a l’altra 
part optar per exigir-ne el compliment o la resolució.  

 
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.----    Incompliment del Conveni.Incompliment del Conveni.Incompliment del Conveni.Incompliment del Conveni. 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les partes que firmen pot donar lloc a 
la seva resolució. 
 
La resolució del conveni i de qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti per causa 
seva, requerirà que la part interessada i complidora o que es consideri lesionada formuli 
una sol·licitud en aquest sentit respecte de la part incomplidora.Setè.Setè.Setè.Setè.----    Causes de Causes de Causes de Causes de 
resolució del present conveni.resolució del present conveni.resolució del present conveni.resolució del present conveni.  
 
Aquest conveni pot extingir-se o resoldre’s, entre d’altres causes que siguin d’aplicació, per 
les següents: 

 
a) La voluntat d’una de les parts, comunicada fefaentment a l’altra amb una 

antelació mínima de dos mesos. 
 

b) La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions 
que se’n deriven.  
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c) L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.  

 
d) El mutu acord entre les parts signatàries.  

 
e) Les causes generals que contempla la normativa vigent d'aplicació. 

    
Vuitè.Vuitè.Vuitè.Vuitè.----    Normativa aplicable. Normativa aplicable. Normativa aplicable. Normativa aplicable.     

    
El règim jurídic aplicable a aquest conveni està determinat pels pactes integrants d’aquest 
conveni i per la legislació vigent sobre la matèria. 
    
Novè.Novè.Novè.Novè.----    Naturalesa del Conveni.Naturalesa del Conveni.Naturalesa del Conveni.Naturalesa del Conveni.    
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la 
seva interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de 
persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciós administrativa resoldre 
les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment. 

    
Desè.Desè.Desè.Desè.----    Jurisdicció competent. Jurisdicció competent. Jurisdicció competent. Jurisdicció competent.     
    
Són competents per resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, 
compliment i efectes del present conveni els tribunals de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa de la ciutat de Tarragona. 

    
I en prova de conformitat, ambdues parts, signen el present document, per duplicat, i a un 
sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. 
 
10.10.10.10.    INFORMACIONS DIVERSESINFORMACIONS DIVERSESINFORMACIONS DIVERSESINFORMACIONS DIVERSES    
 
El senyor Pou explica que en relació amb el conveni amb la Universitat de Barcelona, ens 
han proposat de renovar-lo  amb les mateixes condicions: 2.000 € per les excavacions més 
cedir-los l’espai que ara ocupen 
 
a) Activitats previstes per l’any 2016 
 
La senyora Triadó explica que enguany és complicat presentar un calendari d’activitats 
perquè hi ha més espais.  Ara han reactivat les visites guiades.  Ara els caps de setmana ja 
es fa una activitat.  Els faran arribar el que hi a previst fins el junt, però encara no s’han 
tancat els horaris d’estiu. 
 
El 30 d’abril hi haurà el Family Weekend.  El primer cap de setmana hi haurà la Fira del 
Terròs.  El 21 i 22 de maig els Museus de dia internacionals i el 28/29 el Tarraco Viva.  El 
primer cap de setmana de juny la Fira del Mar. 
 
El senyor Montejo pregunta si en relació amb les limitacions de personal, hi ha 
disponibilitat per ampliar jornades. 
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El senyor Pou respon que la directora de Recursos Humans està mirant què es pot fer amb 
el sobrant.  Més que ampliar la jornada interessaria contractar una persona més. 
 
b)Montpaó.  Hi ha previst realitzar alguna actuació a l’espai patrimonial de les masies de 
Montpaó? 
 
El senyor Ferré explica que Montpaó és una proposta, per tant, a dins no hi poden fer res.  
L’únic que poden fer és analitzar quines actuacions necessitaria.  El Pla Director del 
Patrimoni que es va aprovar en el seu dia el vam publicar al web municipal.  El q ue 
s’hauria de fer seria actualitzar-lo.  Allà ja es parla d’actuacions que s’hi haurien de fer. 
 
El senyor Montejo comenta que hvoldrien saber d’on sortiran els diners per pagar-ne 
l’actualització, ja que en el seu dia va costar 3 milions de pessetes.  És cert que és un 
terreny privat però la Llei habilita a l’Ajuntament a garantir la seva conservació i si no 
compleix, té mitjans per executar aquestes actuacions. 
 
El senyor Perín  comenta que saben que hi ha una empresa interessada en aquella zona.  
Els van dir que parlessin amb els propietaris i de moment no sabem res. 
 
El senyor Montejo  comenta que creu que com a mínim s’hauria de parlar amb els 
propietaris, cosa que no s’ha fet mai. 
 
El senyor Ferré explica que vam parlar quan s’estava fent el POUM.  Però es demanaven 
unes coses que eren inassumibles.  Ara bé, tot és qüestió de tornar a parlar, tot i que la 
cessió no la volien. 
 
c) Casa Barral i Confraria.  Hi ha personal suficient per obrir els dos espais? 
 
d) Museïtzació Castell.  Els objectius del projecte s’han complert?  Està previst fer alguna 
actuació de manteniment dels elements museogràfics? 
 
El senyor Raventós pregunta si hi ha algun manteniment establert. 
 
El senyor Pou respon que es va fer.  Respecte jardineria, hi ha un pla d’actuació.  A més la 
brigada hi va treballant i s’esta fernt un seguiment de les instal·lacions. 
 
El senyor Ferré explica que se sancionaran els graffitis, s’imposen multes però continuen 
pintant. 
 
Els senyor Pou diu que el que es va fer és anar pintant. 
 
11. Precs i preguntes11. Precs i preguntes11. Precs i preguntes11. Precs i preguntes    
    
El senyor Montejo deman que es passi el calendari de sessions del Consell Rector 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 18:49 , i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
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