
Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NACTA NACTA NACTA NÚÚÚÚM:M:M:M: PLE2013/5PLE2013/5PLE2013/5PLE2013/5    
    
A Calafell, en data 13 de juny de 2013, es reuneixen els membres del Ple de l'Ajuntament, 
sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICART, i amb l'assistència dels regidors 
anomenats a continuació, assistits per La secretària accidental de la corporació senyora 
Agueda Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera 
convocatòria. 
 
ASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTS::::    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
NO ASSISTENTSNO ASSISTENTSNO ASSISTENTSNO ASSISTENTS::::    
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
    
ALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTS:S:S:S:    Mireia Ayats Escarré, interventora accidental 
 
 
I a les 09:00, el senyor president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el 
desenvolupament dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
 
1.1.1.1.    APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 28 DE FEBRER I DE 28 DE MARÇ DE APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 28 DE FEBRER I DE 28 DE MARÇ DE APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 28 DE FEBRER I DE 28 DE MARÇ DE APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 28 DE FEBRER I DE 28 DE MARÇ DE 
2013201320132013    
    
El Ple de la corporació per unanimitat de la totalitat dels membres presents i amb quórum 
suficient per la majoria legal, acorda: Aprovar les actes de les sessions de 28 de febrer i 28 
de març de 2013. 
    
    
2.2.2.2.    PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE DEUTEPROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE DEUTEPROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE DEUTEPROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE DEUTE    
    
2.12.12.12.1. . . . PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB /13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB /13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB /13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB 
CONSIGNACIÓ A 31/12/12.CONSIGNACIÓ A 31/12/12.CONSIGNACIÓ A 31/12/12.CONSIGNACIÓ A 31/12/12. 
    



RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER 
IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT DE 3.807,03 DE 3.807,03 DE 3.807,03 DE 3.807,03 EUROS, EN CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2012EUROS, EN CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2012EUROS, EN CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2012EUROS, EN CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2012    
    
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 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. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PP i les 
abstencions dels membres d’UAM i PSC proposa al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.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. 
 
RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IRPFIRPFIRPFIRPF    IVAIVAIVAIVA    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    IMP. LÍQUIDIMP. LÍQUIDIMP. LÍQUIDIMP. LÍQUID    
  APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL     54,40 54,40 
1956/13 LYRECO ESPAÑA SA     24,58 24,58 
1960/13 LYRECO ESPAÑA SA     189,09 189,09 
1967/13 LYRECO ESPAÑA SA     46,32 46,32 
1968/13 LYRECO ESPAÑA SA     46,27 46,27 
1969/13 LYRECO ESPAÑA SA     39,20 39,20 
1970/13 LYRECO ESPAÑA SA     30,17 30,17 
1971/13 LYRECO ESPAÑA SA     21,14 21,14 
1975/13 LYRECO ESPAÑA SA     9,89 9,89 
2033/13 LYRECO ESPAÑA SA     9,69 9,69 
2034/13 LYRECO ESPAÑA SA     7,93 7,93 
2036/13 LYRECO ESPAÑA SA     7,84 7,84 
2037/13 LYRECO ESPAÑA SA     5,25 5,25 
2039/13 LYRECO ESPAÑA SA     3,03 3,03 
2046/13 LYRECO ESPAÑA SA     201,16 201,16 
3212/13 LYRECO ESPAÑA SA     175,57 175,57 
2041/13 CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA     31,91 31,91 
2042/13 ALTES DEL RIO ALEJANDRO     224,46 224,46 
2040/13 MARTINEZ BASTIDA M. JOSEPA 86,44   498,08 411,64 
2044/13 FEIXAS MIR ANNA MARIA 77,14   455,31 378,17 

2050/13 
VIDAL COMPANY JOSEP-JUNCOSA I 
VIDAL ARQUITECTES 449,82   1.591,82 1.142,00 

2676/13 LUNA VENDING I SERVEIS SL     25,02 25,02 
2053/13 SERVICIOS DEPEC SL     108,90 108,90 
            
1958/13 LYRECO ESPAÑA SA     -8,26 -8,26 
2047/13 LYRECO ESPAÑA SA     -12,10 -12,10 
2051/13 LYRECO ESPAÑA SA     -116,35 -116,35 
3214/13 LYRECO ESPAÑA SA     -7,85 -7,85 



            
        TOTALTOTALTOTALTOTAL    613,40613,40613,40613,40    0,000,000,000,00    3.807,033.807,033.807,033.807,03    3.193,633.193,633.193,633.193,63    

 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 14 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM; i 5 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.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. 
 
 
RFAC INTERESSAT IRPF IVA IMPORT IMP. LÍQUID  

  APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL     54,40 54,40 

1956/13 LYRECO ESPAÑA SA     24,58 24,58 

1960/13 LYRECO ESPAÑA SA     189,09 189,09 

1967/13 LYRECO ESPAÑA SA     46,32 46,32 

1968/13 LYRECO ESPAÑA SA     46,27 46,27 

1969/13 LYRECO ESPAÑA SA     39,20 39,20 

1970/13 LYRECO ESPAÑA SA     30,17 30,17 

1971/13 LYRECO ESPAÑA SA     21,14 21,14 

1975/13 LYRECO ESPAÑA SA     9,89 9,89 

2033/13 LYRECO ESPAÑA SA     9,69 9,69 

2034/13 LYRECO ESPAÑA SA     7,93 7,93 

2036/13 LYRECO ESPAÑA SA     7,84 7,84 

2037/13 LYRECO ESPAÑA SA     5,25 5,25 

2039/13 LYRECO ESPAÑA SA     3,03 3,03 

2046/13 LYRECO ESPAÑA SA     201,16 201,16 

3212/13 LYRECO ESPAÑA SA     175,57 175,57 

2041/13 CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA     31,91 31,91 

2042/13 ALTES DEL RIO ALEJANDRO     224,46 224,46 

2040/13 MARTINEZ BASTIDA M. JOSEPA 86,44   498,08 411,64 

2044/13 FEIXAS MIR ANNA MARIA 77,14   455,31 378,17 

2050/13 
VIDAL COMPANY JOSEP-JUNCOSA I 
VIDAL ARQUITECTES 449,82   1.591,82 1.142,00 

2676/13 LUNA VENDING I SERVEIS SL     25,02 25,02 

2053/13 SERVICIOS DEPEC SL     108,90 108,90 

            

1958/13 LYRECO ESPAÑA SA     -8,26 -8,26 

2047/13 LYRECO ESPAÑA SA     -12,10 -12,10 

2051/13 LYRECO ESPAÑA SA     -116,35 -116,35 

3214/13 LYRECO ESPAÑA SA     -7,85 -7,85 

            

  TOTAL 613,40 0,00 3.807,03 3.193,63 
 
  



2.3. 2.3. 2.3. 2.3. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMBAMBAMBAMB    
CONSIGNACIÓ A CONSIGNACIÓ A CONSIGNACIÓ A CONSIGNACIÓ A 31/12/11 DEL PATRONAT DE TURISME31/12/11 DEL PATRONAT DE TURISME31/12/11 DEL PATRONAT DE TURISME31/12/11 DEL PATRONAT DE TURISME....    
    
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PER IMPORT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PER IMPORT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PER IMPORT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PER IMPORT DE 5.747,50 DE 5.747,50 DE 5.747,50 DE 5.747,50 EUROS, EN EUROS, EN EUROS, EN EUROS, EN 
CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2011CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2011CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2011CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2011    
    
Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest ajuntament (Patronat de Turisme) 
que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
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. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PP  i 
les abstencions dels membres d’UAM  i PSC, proposa al Ple: 

    

PPPPRIMERRIMERRIMERRIMER....----    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. 

 
RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
179/13 CARPAS OSONA SL 5.747,50 
      
        TOTALTOTALTOTALTOTAL    5.747,505.747,505.747,505.747,50    

 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 14 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM; i 5 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
    

PPPPRIMER.RIMER.RIMER.RIMER.----    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. 

 
RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
179/13 CARPAS OSONA SL 5.747,50 
      
        TOTALTOTALTOTALTOTAL    5.747,505.747,505.747,505.747,50    

 
 
2.3.2.3.2.3.2.3. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 3/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 3/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 3/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 3/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE SENSE SENSE SENSE 
CONSIGNACIÓ A CONSIGNACIÓ A CONSIGNACIÓ A CONSIGNACIÓ A 31/12/1231/12/1231/12/1231/12/12....    
    
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER 
IMPORT DE 8.576,93 EUROS, EN CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2012IMPORT DE 8.576,93 EUROS, EN CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2012IMPORT DE 8.576,93 EUROS, EN CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2012IMPORT DE 8.576,93 EUROS, EN CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2012    



    
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 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. 
 

La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PP, i 
les abstencions dels membres d’UAM i PSC proposa al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.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. 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
2043/13 ORTOLL I FILLS SL 6.935,48 
2126/13 CASTILLO OCETE ROBERTO 1.641,45 
      
        TOTALTOTALTOTALTOTAL    8.576,938.576,938.576,938.576,93    

 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 14 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM; i 5 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.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. 
 
 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
2043/13 ORTOLL I FILLS SL 6.935,48 
2126/13 CASTILLO OCETE ROBERTO 1.641,45 
      
        TOTALTOTALTOTALTOTAL    8.576,938.576,938.576,938.576,93    

 
    
3333. . . . PROPOSTA ESMENA ACORD DEL PLE DE DATA 18/12/12 D’APROVACIÓ DEL LÍMIT PROPOSTA ESMENA ACORD DEL PLE DE DATA 18/12/12 D’APROVACIÓ DEL LÍMIT PROPOSTA ESMENA ACORD DEL PLE DE DATA 18/12/12 D’APROVACIÓ DEL LÍMIT PROPOSTA ESMENA ACORD DEL PLE DE DATA 18/12/12 D’APROVACIÓ DEL LÍMIT 
DE DESPESA NO FINANCERA PER A L’EXERCICI 2013.DE DESPESA NO FINANCERA PER A L’EXERCICI 2013.DE DESPESA NO FINANCERA PER A L’EXERCICI 2013.DE DESPESA NO FINANCERA PER A L’EXERCICI 2013. 
 
La Llei orgànica  2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix a l’article 30 l’obligació d’aprovar un límit màxim de despesa no financer de 
l’entitat local, que ha de ser coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb la 
regla de despesa. Aquest article 30 disposa: 
 



Artículo 30. Límite de gasto no financiero. 
 
1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en sus 
respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo 
de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de 
recursos de sus Presupuestos. 
El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de 
financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. 
 
2. Antes del 1 de agosto de cada año el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no 
financiero del Presupuesto del Estado.  
 
3. Antes del 1 de agosto de cada año las Comunidades Autónomas remitirán al Consejo 
de Política Fiscal y Financiera información sobre el límite de gasto no financiero que cada 
una de ellas haya aprobado.  
 
Vist informe núm. 563/2013, emès per la Interventora Municipal, on es determina el 
sostre de despesa no financera per a l’exercici 2013 com la despesa computable del 2013, 
una vegada aplicada la regla de la despesa, més la part subvencionada, més els interessos 
del deute, més els increments normatius permanents resultant un import de 
31.041.230,38 euros. 
 
La  Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres de CIU, PP i 
UAM, i les abstencions dels membres del PSC, proposa al Ple: 

 

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER. Aprovar la despesa computable pel pressupost 2013 per import de 
30.454.230,38 €, un sostre de despesa no financera de 31.041.230,38 i el compliment de 
la regla de la despesa per import de 3.350.098,21 € de conformitat als articles 11 i ss. de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 14 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM; i 5 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER. Aprovar la despesa computable pel pressupost 2013 per import de 
30.454.230,38 €, un sostre de despesa no financera de 31.041.230,38 i el compliment de 
la regla de la despesa per import de 3.350.098,21 € de conformitat als articles 11 i ss. de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
4.4.4.4.        PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA, DEL PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA, DEL PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA, DEL PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA, DEL 
TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE I DEL COMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE I DEL COMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE I DEL COMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE I DEL COMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA 
PER A L’EXERCICI 2013 DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.PER A L’EXERCICI 2013 DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.PER A L’EXERCICI 2013 DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.PER A L’EXERCICI 2013 DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. 
  
La Llei orgànica  2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix a l’article 30 l’obligació d’aprovar un límit màxim de despesa no financer de 
l’entitat local, que ha de ser coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb la 
regla de despesa. Aquest article 30 disposa: 
 
Artículo 30. Límite de gasto no financiero. 
 



1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en sus 
respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo 
de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de 
recursos de sus Presupuestos. 
El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de 
financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. 
 
2. Antes del 1 de agosto de cada año el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no 
financiero del Presupuesto del Estado.  
 
3. Antes del 1 de agosto de cada año las Comunidades Autónomas remitirán al Consejo 
de Política Fiscal y Financiera información sobre el límite de gasto no financiero que cada 
una de ellas haya aprobado.  
 
Vist informe núm. 564/2013-PT, emès per la Interventora Municipal, on es determina el 
sostre de despesa no financera per a l’exercici 2013 com la despesa computable del 2013, 
una vegada aplicada la regla de la despesa, més la part subvencionada, més els interessos 
del deute, més els increments normatius permanents resultant un import de 338.773,55 
euros. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PP i 
UAM, i les abstencions dels membres del PSC, proposa al Ple: 

 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER. Aprovar la despesa computable pel pressupost 2013, per import de 338.773,55 
€, un sostre de despesa no financera pel mateix import, i el compliment de la regla de la 
despesa per import de 54.555,63 € de conformitat als articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 14 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM; i 5 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER. Aprovar la despesa computable pel pressupost 2013, per import de 338.773,55 
€, un sostre de despesa no financera pel mateix import, i el compliment de la regla de la 
despesa per import de 54.555,63 € de conformitat als articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
5.5.5.5.    PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
REGLAMENT DEL MERCAT DEREGLAMENT DEL MERCAT DEREGLAMENT DEL MERCAT DEREGLAMENT DEL MERCAT DE    CALAFELL, DELS PLECS DE CLÀUSULES CALAFELL, DELS PLECS DE CLÀUSULES CALAFELL, DELS PLECS DE CLÀUSULES CALAFELL, DELS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES GENERALS I ANNEX TÈCNIC PER A LICITAR LES AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES GENERALS I ANNEX TÈCNIC PER A LICITAR LES AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES GENERALS I ANNEX TÈCNIC PER A LICITAR LES AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES GENERALS I ANNEX TÈCNIC PER A LICITAR LES AUTORITZACIONS 
D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL NOU MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL.D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL NOU MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL.D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL NOU MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL.D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL NOU MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL. 
  
El 25 d’abril de 2013, el Ple va aprovar inicialment el Reglament del Mercat de Calafell, els 
plecs de clàusules administratives i l’annex tècnic per a licitar les autoritzacions d’ús dels 
llocs de venda del nou Mercat municipal de Calafell. 
 
L’ esmentada aprovació ha estat publicada al taulell d’anuncis de la Corporació, al perfil 
del contractant, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 101, de 2 de maig de 
2013, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6367, de 2 de maig de 2013 i al 
diari El Punt el dia 2 de maig de 2013. 



 
Durant el període d'exposició pública s’han presentat els següents escrits:  
 

 
En resposta a les al·legacions presentades pel que fa al Reglament del Mercat, la Secretària 
accidental ha emès l’informe núm. 0697/2013-AS de 6 de juny de 2013. 
 
En resposta a les al·legacions presentades pel que fa als plecs de clàusules administratives 
generals i l’annex tècnic, el Director de Serveis Jurídics ha emès l’informe núm. 698/2013-
CB de 7 de juny de 2013. 
 
En relació als suggeriments que no poden ser contestats pels tècnics, per tractar-se de 
decisions discrecionals, es proposa la seva acceptació ja que es tracta de propostes de 
millora que provenen de l’actual Associació de paradistes del Mercat. 
 
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, atribueixen als ajuntaments la potestat 
reglamentària, la qual es materialitza, entre d’altres, a través de les ordenances i 
reglaments, que són normes de naturalesa reglamentària. 
 
L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment previst als articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
Respecte de l’aprovació dels plecs de clàusules, és d’aplicació la Llei 33/2003 de Patrimoni 
de les Administracions Públiques; el Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per 
Decret de 17 d’octubre de 1988; i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, entre d’altres. En aquest 
sentit i als efectes de facilitarà l’agilitat en la tramitació administrativa es procedirà a delegar 
la competència a la Junta de Govern Local segon estableixen els articles 52, 53 i 54 del 
TRLMRL de Catalunya.  
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PP, el 

vot en contra dels membres del PSC, i l’abstenció dels membres d’UAM proposa al Ple: 

Primer.Primer.Primer.Primer.----    Desestimar les al·legacions presentades pel Grup municipal PSC en base a 
l’informe del Director de Serveis Jurídics i en base a l’informe de la Secretària accidental 
que consta a l’expedient. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Respecte dels Suggeriments i millores al Reglament presentats per Angerri 
Consultors, s’acorda, en base a l’informe de la Secretària municipal: 
 
a) Estimar els suggeriments de l’apartat a) (de l’epígraf Correccions formals); i dels 
apartats a), b), c), d), f), g), h), j) (parcialment), ll), i, o) de l’epígraf Propostes de millora de 
l’informe de la Secretària. 

Dia Dia Dia Dia 
presentaciópresentaciópresentaciópresentació    

RGERGERGERGE    PresentantPresentantPresentantPresentant    ResumResumResumResum    

03/06/2013 17860 Grup municipal PSC Al·legacions als plecs i annex tècnic 
03/06/2013 17862 Angerri Consultors Suggeriments i millores al Reglament i als 

Plecs 



 
b) Desestimar els suggeriments de l’apartat b) de l’epígraf Correccions formals i de 
l’apartat e) de l’epígraf Propostes de millora de l’informe de la Secretària. 
 
c) Estimar els suggeriments dels apartats i), j), k), l), m) i n) de l’epígraf Propostes de 
millora de l’informe de la Secretària, per tractar-se de suggeriments proposats per 
l’Associació de Paradistes i no contrariar la normativa legal. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.- Respecte dels Suggeriments i millores als plecs de clàusules administratives i 
l’annex tècnic presentats per Angerri Consultors, s’acorda, de conformitat amb l’informe 
del Director de Serveis Jurídics, estimar-los parcialment, remetent-nos al redactat 
consolidat del plec que s’acompanya al present acord i a l’informe dels serveis jurídics, 
sent les modificacions estimades les següents: 
 
1. OBJECTE.1. OBJECTE.1. OBJECTE.1. OBJECTE. 
 
És objecte d’aquest plec és l’exposició pública de les clàusules administratives generals per a 
licitar les concessions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat municipal de Calafell (en 
endavant Mercat de Calafell).   
    
6. UTILITZACIÓ DE LES PARADES.6. UTILITZACIÓ DE LES PARADES.6. UTILITZACIÓ DE LES PARADES.6. UTILITZACIÓ DE LES PARADES.    
 
Les parades, com a unitats de venda, estaran constituïdes pels mòduls que es relacionen en 
l’Annex 1.  Les parades hauran de dedicar-se exclusivament a la venda dels articles que 
s’assenyalin en cada procés de licitació particular, d’acord amb el mix comercial que prevegi 
l’Ordenança del Reglament del Mercat de Calafell. 
 
L’adjudicatari tindrà els drets d’ús de la parada durant el període que duri la concessió i 
amb l’únic objectiu de desenvolupar l’activitat de mercat, conforme a l’adjudicació i 
d’acord amb el que disposa el reglament del mercat. 
    
7. OBLIGACIONS DE7. OBLIGACIONS DE7. OBLIGACIONS DE7. OBLIGACIONS DE    L’ADJUDICATARIL’ADJUDICATARIL’ADJUDICATARIL’ADJUDICATARI    
[...][...][...][...]    
5. L’adjudicatari restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral, de seguretat social i higiene.  Així mateix, l’adjudicatari haurà de tenir visibles i en 
vigència, en tot moment, totes les llicències i concessions administratives necessàries per 
l’exercici de la seva activitat 
    
6.  L’adjudicatari s’obliga a contractar, pel seu compte, les assegurances necessàries per 
cobrir els riscos que es puguin produir en l’exercici de la seva activitat. En cap cas, la 
responsabilitat derivada de l’explotació de la parada, respecte a tercers o a les 
administracions públiques, serà responsabilitat de l’Ajuntament de Calafell 
[...][...][...][...]    
8.- L’adjudicatari haurà de respectar les condicions del mix comercial establert en el 
Reglament del mercat. No podrà destinar l’establiment a altres usos i finalitats diferents als 
descrits en el Reglament del mercat, sent motiu de revocació de la concessió amb obligació 
de pagament del total del cànon pendent l'incompliment d'aquesta clàusula, sense perjudici 
que li siguin exigides les responsabilitats que li siguin procedents. En qualsevol cas requerirà 
expressa i prèvia autorització per part de l'Ajuntament el desenvolupament d'activitats 
diferents a les pròpies de l’adjudicació feta, i requerirà un expedient administratiu previ per a 
la seva autorització o denegació, que ho haurà de ser per resolució expressa i motivada. 
    
10. TIPUS DE LICITACIÓ.10. TIPUS DE LICITACIÓ.10. TIPUS DE LICITACIÓ.10. TIPUS DE LICITACIÓ. 



[...][...][...][...]    
2. L’adjudicatari estarà obligat al pagament del 12,5 % del preu de l’adjudicació en el 
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent al de la data en que rebi la notificació 
de l’adjudicació, termini en que haurà de presentar el rebut de la taxa de comunicació de 
l’activitat .  Un cop transcorregut aquest termini, sense que s’hagi efectuat el pagament, 
l’òrgan de contractació entendrà que l’adjudicatari desisteix de l’adjudicació i passarà a 
resoldrà l’adjudicació la qual restarà sense efecte, i procedint a adjudicar la parada al 
següent licitador que, dins del mix del mercat, estigui per enrere del desistit.  

 

En el termini de 12 mesos, l’adjudicatari estarà obligat al pagament d’un segon 12,5 % 
addicional. Aquest import podrà ser endarrerit, a petició de l’interessat, i en el seu cas li 
serà aplicat l’interés legal fixat per aquest tipus d’operacions. 

 

El 75 % restant del cànon es fraccionarà en 120 mensualitats d’igual import, sense revisió 
per motiu de l’IPC, que s’hauran d’abonar a partir del mes de gener del 2014, la darrera 
setmana de cada mes. 

    
12. GARANTIA PROVISIONAL.12. GARANTIA PROVISIONAL.12. GARANTIA PROVISIONAL.12. GARANTIA PROVISIONAL. 
 
Per participar en la licitació, els sol·licitants hauran de constituir una garantia provisional 
consistent en el  3% del preu base de licitació de la unitat de venda a la que s’opti, d’acord 
amb el que consta en l’annex 1 i 2 del present plec.  S’adjunta el model de comprovant de 
constitució de la garantia, en l’Annex 4. 
 
La garantia provisional serà retornada als licitadors un cop es produeixi l'adjudicació 
definitiva.   La devolució de la garantia provisional,  en cas de haver-se constituït en metàl·lic, 
es realitzarà mitjançant transferència bancària.  
 
En el cas que la garantia provisional s’hagi constituït per caució o aval bancari, es retornarà al 
mes de finalitzada la licitació en atenció, als possibles desistiments o revocacions derivades de 
la clàusula 10a del present plec.   
 
Als adjudicataris que hagin constituït la garantia provisional en metàl·lic, se’ls podrà 
descomptar del pagament del 12,5% del preu inicial de l’adjudicació de la clàusula 10a. del 
present plec 
 
Per tant, l'esmentada garantia podrà constituir-se en metàl·lic davant de qualsevol agència de 
(Entitat financera designada en el plec de clàusules particulars) mitjançant l’ingrés de l'import 
que correspongui a favor de l’Ajuntament de Calafell (NIF P-43.037.00A,  Plaça Catalunya, 1. 
43820 Calafell) els dies feiners de dilluns a divendres de 08:30h a 14 hores o a través de 
valors públics o privats avalats per l'Estat o una Comunitat Autònoma expressant l’objecte del 
dipòsit; mitjançant aval bancari a nom de l’Ajuntament de Calafell, o bé per contracte 
d’assegurança de caució, i legitimat per fedatari públic. El document d’ingrés del import de la 
garantia haurà d’incorporar-se en el sobre 1. En el cas de aval bancari, caució o altre 
document vàlid en dret per garantir suficientment la participació, haurà de dipositar-se 
davant la tresorera municipal, que estendrà el corresponent resguard, i aquest resguard de 
l’entrega incorporar-se en el sobre 1. 
 
En tot cas, i pel que fa a la garantia provisional, és requisit imprescindible que les persones 
que vulguin participar en aquesta licitació presentin, juntament amb la documentació a que 



es refereix la clàusula següent, un full en el que facin constar, sota la denominació “Dades 
bancàries pel retorn de la garantia provisional”, un número de compte corrent en el qual els 
serveis econòmics de l’Ajuntament de Calafell puguin realitzar la devolució mitjançant 
transferència de l’import corresponent a la garantia provisional, un cop s’hagi procedit a 
l’adjudicació corresponent..       
    
14. TERMINI DE PRE14. TERMINI DE PRE14. TERMINI DE PRE14. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS SENTACIÓ DE PROPOSICIONS SENTACIÓ DE PROPOSICIONS SENTACIÓ DE PROPOSICIONS     
    
El termini  de  presentació  dels sobres s’iniciarà amb la publicació de l’anunci de la licitació de 
les unitats de venda, descrites com es preveu en l’apartat 3 de l’article 10 d’aquest plec de 
clàusules administratives , en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà a les 14 hores del dia 
12 de juliol d’enguany. 
[...][...][...][...]    
    
22. DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI.22. DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI.22. DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI.22. DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI.    
 
Seran per compte de l’adjudicatari les despeses d’elevació a escriptura pública las concessió, 
en cas de sol·licitar-ho. 
    
23. RESPONSABILITAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES CONCESSIONS.23. RESPONSABILITAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES CONCESSIONS.23. RESPONSABILITAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES CONCESSIONS.23. RESPONSABILITAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES CONCESSIONS.    
    
[...][...][...][...]    
Es consideraran faltes o infraccions molt greus aquelles que es detallen en l’article 27 del 
Reglament del mercat, i a més: 
- Per no pagar les primes de les pòlisses d'assegurança que segons contracte han s'han 
subscriure, i en el supòsit de lesions a particulars a l'immoble objecte de la concessió, no 
tramitar o facilitar la informació relativa a la corresponent pòlissa de assegurances que 
cobreixi la responsabilitat que es derivi. 
- Dedicar l’espai o dependències objecte de la concessió a un ús diferent dels establerts 
en el contracte i en els plecs que el regeixen o al reglament del mercat, o l’0adjudicació.. 
- no pagament de qualsevol dels terminis acordats com a conseqüència del present procés 
selectiu de concessionaris de parades del mercat municipal. 
    
24. PAGAMENT DELS DRETS.24. PAGAMENT DELS DRETS.24. PAGAMENT DELS DRETS.24. PAGAMENT DELS DRETS. 
 
L’adjudicatari està obligat al pagament del preu de l’adjudicació, d’acord amb el que disposa 
la clàusula 10 d’aquest plec de condicions administratives generals, dins del termini d’un mes  
a comptar a partir del dia següent al de la data en que rebi la notificació de l’adjudicació. 
 
En cas d’incompliment d’aquestes normes quedarà sense efecte l’adjudicació atorgada i es 
procedirà segons disposa la clàusula 10 del present plec, sense perjudici de les 
responsabilitats exigibles. 
 
 
En cas de fraccionament del deute, quan aquest sigui igual o superior al límit legalment 
establert, l’adjudicatari l’haurà de garantir mitjançant qualsevol tipus de garantia previst 
legalment. L'incompliment d’aquest requisit tindrà els mateixos efectes que l’ impagament 
dels drets d’adjudicació, és per això, que esgotat el termini per formalitzar la garantia del 
fraccionament - ajornament, quedarà sense efecte l’adjudicació atorgada i l’òrgan de 
contractació resoldrà l’adjudicació la qual restarà sense efecte.        
 
 



 

 

 

 

    
 
 
 
 

ANNEX 1A 
 

IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS  A PARTIR DELS QUALS ES CONSTITUEIX 
UNA PARADA, O UNITAT DE VENDA: 

MÒDULS, DIPÒSITS O TRASTERS I MÒDULS, DIPÒSITS O TRASTERS I MÒDULS, DIPÒSITS O TRASTERS I MÒDULS, DIPÒSITS O TRASTERS I 
MAGATZEMSMAGATZEMSMAGATZEMSMAGATZEMS

    



 

    
 
 
 

ANNEX 1B 
 

IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS A PARTIR DELS QUALS ES CONSTITUEIX  
UNA PARADA, O UNITAT DE VENDA: 

MÒDULS, DIPÒSITS O TRASTERS I MAGATZEMS. 
    
    

    



 

 
 

ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2    
    

CRITERIS D’ADJUDICACIÓCRITERIS D’ADJUDICACIÓCRITERIS D’ADJUDICACIÓCRITERIS D’ADJUDICACIÓ    
 
 
 
Les propostes presentades a licitació es valoraran entre 0 i 1000 i 1000 i 1000 i 100    puntspuntspuntspunts. Per valorar-les es tindran en 
compte els següents criteris, amb la ponderació relativa atribuïda a cadascun. 
 
El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa serà la suma dels diferents punts assignats en els 
diferents apartats dels criteris de valoració que a continuació s’indiquen: 
[...] 
 
1. Millora del preu base dels mòduls de la parada. S’atorgarà a la millora del preu base dels 
mòduls i elements de la parada...................................fins a 26 punts.fins a 26 punts.fins a 26 punts.fins a 26 punts.  
 
 
        Oferta a valorarXPuntuació màxima (de cadascun dels punts) 
Puntuació oferta =  --------------------------------------------------------------------------- 
      Oferta més elevada 
 
 
2.2.2.2. Renúncia dels titulars de concessions actuals en dos supòsits alternatius:    
 
o Renuncia a la indemnització que els hi correspondria de dites les concessions vigents del 
Mercat municipal de Calafell, aportades pel concursant, bé directament, bé per cessió expressa del 
cònjuge o d’un familiar en primer o segon grau sempre i quan estiguin en el moment de la 
renuncia a les concessions amb activitat, i al corrent de les seves obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament de Calafell...................................fins a 19 punts.fins a 19 punts.fins a 19 punts.fins a 19 punts.    
    
o Es valorarà la renúncia dels titulars de concessions actuals a la indemnització que els hi 
correspondria de dites les concessions vigents del Mercat municipal de Calafell,  entenent-se en 
aquest cas sense activitat, i al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Calafell 
........................., amb el màxim de 1amb el màxim de 1amb el màxim de 1amb el màxim de 10 punts.  0 punts.  0 punts.  0 punts.      
 
 

 
Quart.Quart.Quart.Quart.----    Aprovar definitivament l’expedient administratiu de licitació i els plecs de clàusules 
administratives i l’annex tècnic per a licitar les autoritzacions d’ús dels llocs de venda del 
nou Mercat de Calafell. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Respecte del Reglament del Mercat de Calafell, publicar aquest acord més el text 
íntegre del Reglament al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la província i 
al perfil del contractant. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la 
província en què es publica el text íntegre. 
 
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.----    En relació als plecs de clàusules administratives i l’annex tècnic per a licitar les 
autoritzacions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat municipal de Calafell, publicar 
aquest acord més el text íntegre del plec i l’annex tècnic al perfil del contractant i una 
referència al DOGC i al BOPT. 
    



Setè.Setè.Setè.Setè.----    Delegar a la Junta de Govern Local la competència per tramitar tot l’expedient 
contractual, inclosa l’aprovació del plec administratiu particular.    
    
Vuitè.Vuitè.Vuitè.Vuitè.----    Trametre l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
del Reglament del Mercat de Calafell aprovat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat 
de Catalunya en el termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. El Reglament entra 
en vigor una vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les 
administracions esmentades no han fet cap requeriment. 
 
Novè.Novè.Novè.Novè.----    Notificar aquest acord junt amb una còpia dels informes respectius a les persones 
que han presentat al·legacions. 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 11 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP;  i 8 abstencions, 3 dels membres 
d’UAM i 5 dels membres del PSC, acorda: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.----    Desestimar les al·legacions presentades pel Grup municipal PSC en base a 
l’informe del Director de Serveis Jurídics i en base a l’informe de la Secretària accidental 
que consta a l’expedient. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Respecte dels Suggeriments i millores al Reglament presentats per Angerri 
Consultors, s’acorda, en base a l’informe de la Secretària municipal: 
 
d) Estimar els suggeriments de l’apartat a) (de l’epígraf Correccions formals); i dels 
apartats a), b), c), d), f), g), h), j) (parcialment), ll), i, o) de l’epígraf Propostes de millora de 
l’informe de la Secretària. 
 
e) Desestimar els suggeriments de l’apartat b) de l’epígraf Correccions formals i de 
l’apartat e) de l’epígraf Propostes de millora de l’informe de la Secretària. 
 
f) Estimar els suggeriments dels apartats i), j), k), l), m) i n) de l’epígraf Propostes de 
millora de l’informe de la Secretària, per tractar-se de suggeriments proposats per 
l’Associació de Paradistes i no contrariar la normativa legal. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.- Respecte dels Suggeriments i millores als plecs de clàusules administratives i 
l’annex tècnic presentats per Angerri Consultors, s’acorda, de conformitat amb l’informe 
del Director de Serveis Jurídics, estimar-los parcialment, remetent-nos al redactat 
consolidat del plec que s’acompanya al present acord i a l’informe dels serveis jurídics, 
sent les modificacions estimades les següents: 
 
1. OBJECTE.1. OBJECTE.1. OBJECTE.1. OBJECTE. 
 
És objecte d’aquest plec és l’exposició pública de les clàusules administratives generals per a 
licitar les concessions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat municipal de Calafell (en 
endavant Mercat de Calafell).   
    
6. UTILITZACIÓ DE LES PARADES.6. UTILITZACIÓ DE LES PARADES.6. UTILITZACIÓ DE LES PARADES.6. UTILITZACIÓ DE LES PARADES.    
 
Les parades, com a unitats de venda, estaran constituïdes pels mòduls que es relacionen en 
l’Annex 1.  Les parades hauran de dedicar-se exclusivament a la venda dels articles que 
s’assenyalin en cada procés de licitació particular, d’acord amb el mix comercial que prevegi 
l’Ordenança del Reglament del Mercat de Calafell. 



 
L’adjudicatari tindrà els drets d’ús de la parada durant el període que duri la concessió i 
amb l’únic objectiu de desenvolupar l’activitat de mercat, conforme a l’adjudicació i 
d’acord amb el que disposa el reglament del mercat. 
    
7. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI7. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI7. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI7. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI    
[...][...][...][...]    
5. L’adjudicatari restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral, de seguretat social i higiene.  Així mateix, l’adjudicatari haurà de tenir visibles i en 
vigència, en tot moment, totes les llicències i concessions administratives necessàries per 
l’exercici de la seva activitat 
    
6.  L’adjudicatari s’obliga a contractar, pel seu compte, les assegurances necessàries per 
cobrir els riscos que es puguin produir en l’exercici de la seva activitat. En cap cas, la 
responsabilitat derivada de l’explotació de la parada, respecte a tercers o a les 
administracions públiques, serà responsabilitat de l’Ajuntament de Calafell 
[...][...][...][...]    
8.- L’adjudicatari haurà de respectar les condicions del mix comercial establert en el 
Reglament del mercat. No podrà destinar l’establiment a altres usos i finalitats diferents als 
descrits en el Reglament del mercat, sent motiu de revocació de la concessió amb obligació 
de pagament del total del cànon pendent l'incompliment d'aquesta clàusula, sense perjudici 
que li siguin exigides les responsabilitats que li siguin procedents. En qualsevol cas requerirà 
expressa i prèvia autorització per part de l'Ajuntament el desenvolupament d'activitats 
diferents a les pròpies de l’adjudicació feta, i requerirà un expedient administratiu previ per a 
la seva autorització o denegació, que ho haurà de ser per resolució expressa i motivada. 
    
10. TIPUS DE LICITACIÓ.10. TIPUS DE LICITACIÓ.10. TIPUS DE LICITACIÓ.10. TIPUS DE LICITACIÓ. 
[...][...][...][...]    
2. L’adjudicatari estarà obligat al pagament del 12,5 % del preu de l’adjudicació en el 
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent al de la data en que rebi la notificació 
de l’adjudicació, termini en que haurà de presentar el rebut de la taxa de comunicació de 
l’activitat .  Un cop transcorregut aquest termini, sense que s’hagi efectuat el pagament, 
l’òrgan de contractació entendrà que l’adjudicatari desisteix de l’adjudicació i passarà a 
resoldrà l’adjudicació la qual restarà sense efecte, i procedint a adjudicar la parada al 
següent licitador que, dins del mix del mercat, estigui per enrere del desistit.  

 

En el termini de 12 mesos, l’adjudicatari estarà obligat al pagament d’un segon 12,5 % 
addicional. Aquest import podrà ser endarrerit, a petició de l’interessat, i en el seu cas li 
serà aplicat l’interés legal fixat per aquest tipus d’operacions. 

 

El 75 % restant del cànon es fraccionarà en 120 mensualitats d’igual import, sense revisió 
per motiu de l’IPC, que s’hauran d’abonar a partir del mes de gener del 2014, la darrera 
setmana de cada mes. 

    
12. GARANTIA PROVISIONAL.12. GARANTIA PROVISIONAL.12. GARANTIA PROVISIONAL.12. GARANTIA PROVISIONAL. 
 
Per participar en la licitació, els sol·licitants hauran de constituir una garantia provisional 
consistent en el  3% del preu base de licitació de la unitat de venda a la que s’opti, d’acord 
amb el que consta en l’annex 1 i 2 del present plec.  S’adjunta el model de comprovant de 
constitució de la garantia, en l’Annex 4. 



 
La garantia provisional serà retornada als licitadors un cop es produeixi l'adjudicació 
definitiva.   La devolució de la garantia provisional,  en cas de haver-se constituït en metàl·lic, 
es realitzarà mitjançant transferència bancària.  
 
En el cas que la garantia provisional s’hagi constituït per caució o aval bancari, es retornarà al 
mes de finalitzada la licitació en atenció, als possibles desistiments o revocacions derivades de 
la clàusula 10a del present plec.   
 
Als adjudicataris que hagin constituït la garantia provisional en metàl·lic, se’ls podrà 
descomptar del pagament del 12,5% del preu inicial de l’adjudicació de la clàusula 10a. del 
present plec 
 
Per tant, l'esmentada garantia podrà constituir-se en metàl·lic davant de qualsevol agència de 
(Entitat financera designada en el plec de clàusules particulars) mitjançant l’ingrés de l'import 
que correspongui a favor de l’Ajuntament de Calafell (NIF P-43.037.00A,  Plaça Catalunya, 1. 
43820 Calafell) els dies feiners de dilluns a divendres de 08:30h a 14 hores o a través de 
valors públics o privats avalats per l'Estat o una Comunitat Autònoma expressant l’objecte del 
dipòsit; mitjançant aval bancari a nom de l’Ajuntament de Calafell, o bé per contracte 
d’assegurança de caució, i legitimat per fedatari públic. El document d’ingrés del import de la 
garantia haurà d’incorporar-se en el sobre 1. En el cas de aval bancari, caució o altre 
document vàlid en dret per garantir suficientment la participació, haurà de dipositar-se 
davant la tresorera municipal, que estendrà el corresponent resguard, i aquest resguard de 
l’entrega incorporar-se en el sobre 1. 
 
En tot cas, i pel que fa a la garantia provisional, és requisit imprescindible que les persones 
que vulguin participar en aquesta licitació presentin, juntament amb la documentació a que 
es refereix la clàusula següent, un full en el que facin constar, sota la denominació “Dades 
bancàries pel retorn de la garantia provisional”, un número de compte corrent en el qual els 
serveis econòmics de l’Ajuntament de Calafell puguin realitzar la devolució mitjançant 
transferència de l’import corresponent a la garantia provisional, un cop s’hagi procedit a 
l’adjudicació corresponent..       
    
14. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 14. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 14. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 14. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS     
    
El termini  de  presentació  dels sobres s’iniciarà amb la publicació de l’anunci de la licitació de 
les unitats de venda, descrites com es preveu en l’apartat 3 de l’article 10 d’aquest plec de 
clàusules administratives , en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà a les 14 hores del dia 
12 de juliol d’enguany. 
[...][...][...][...]    
    
22. DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI.22. DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI.22. DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI.22. DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI.    
 
Seran per compte de l’adjudicatari les despeses d’elevació a escriptura pública las concessió, 
en cas de sol·licitar-ho. 
    
23. RESPONSABILITAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES CONCESSION23. RESPONSABILITAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES CONCESSION23. RESPONSABILITAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES CONCESSION23. RESPONSABILITAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES CONCESSIONS.S.S.S.    
    
[...][...][...][...]    
Es consideraran faltes o infraccions molt greus aquelles que es detallen en l’article 27 del 
Reglament del mercat, i a més: 
- Per no pagar les primes de les pòlisses d'assegurança que segons contracte han s'han 
subscriure, i en el supòsit de lesions a particulars a l'immoble objecte de la concessió, no 



tramitar o facilitar la informació relativa a la corresponent pòlissa de assegurances que 
cobreixi la responsabilitat que es derivi. 
- Dedicar l’espai o dependències objecte de la concessió a un ús diferent dels establerts 
en el contracte i en els plecs que el regeixen o al reglament del mercat, o l’0adjudicació.. 
- no pagament de qualsevol dels terminis acordats com a conseqüència del present procés 
selectiu de concessionaris de parades del mercat municipal. 
    
24. PAGAMENT DELS DRETS.24. PAGAMENT DELS DRETS.24. PAGAMENT DELS DRETS.24. PAGAMENT DELS DRETS. 
 
L’adjudicatari està obligat al pagament del preu de l’adjudicació, d’acord amb el que disposa 
la clàusula 10 d’aquest plec de condicions administratives generals, dins del termini d’un mes  
a comptar a partir del dia següent al de la data en que rebi la notificació de l’adjudicació. 
 
En cas d’incompliment d’aquestes normes quedarà sense efecte l’adjudicació atorgada i es 
procedirà segons disposa la clàusula 10 del present plec, sense perjudici de les 
responsabilitats exigibles. 
 
En cas de fraccionament del deute, quan aquest sigui igual o superior al límit legalment 
establert, l’adjudicatari l’haurà de garantir mitjançant qualsevol tipus de garantia previst 
legalment. L'incompliment d’aquest requisit tindrà els mateixos efectes que l’ impagament 
dels drets d’adjudicació, és per això, que esgotat el termini per formalitzar la garantia del 
fraccionament - ajornament, quedarà sense efecte l’adjudicació atorgada i l’òrgan de 
contractació resoldrà l’adjudicació la qual restarà sense efecte.        
 

 
ANNEX 1A 

 
IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS  A PARTIR DELS QUALS ES CONSTITUEIX 

UNA PARADA, O UNITAT DE VENDA: 
MÒDULS, DIPÒSITS O TRASTERS I MÒDULS, DIPÒSITS O TRASTERS I MÒDULS, DIPÒSITS O TRASTERS I MÒDULS, DIPÒSITS O TRASTERS I 

MAGATZEMSMAGATZEMSMAGATZEMSMAGATZEMS

    



 

    
 
 
 

ANNEX 1B 
 

IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS A PARTIR DELS QUALS ES CONSTITUEIX  
UNA PARADA, O UNITAT DE VENDA: 

MÒDULS, DIPÒSITS O TRASTERS I MAGATZEMS. 
    
    

    
 
 

ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2    
    

CRITERIS D’ADJUDICACIÓCRITERIS D’ADJUDICACIÓCRITERIS D’ADJUDICACIÓCRITERIS D’ADJUDICACIÓ    
 
 
 
Les propostes presentades a licitació es valoraran entre 0 i 100 punts0 i 100 punts0 i 100 punts0 i 100 punts. Per valorar-les es tindran en 
compte els següents criteris, amb la ponderació relativa atribuïda a cadascun. 
 
El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa serà la suma dels diferents punts assignats en els 
diferents apartats dels criteris de valoració que a continuació s’indiquen: 
[...] 
 
3. Millora del preu base dels mòduls de la parada. S’atorgarà a la millora del preu base dels 
mòduls i elements de la parada...................................fins a 26 punts.fins a 26 punts.fins a 26 punts.fins a 26 punts.  
 
 
        Oferta a valorarXPuntuació màxima (de cadascun dels punts) 
Puntuació oferta =  --------------------------------------------------------------------------- 
      Oferta més elevada 



 
 
4.4.4.4. Renúncia dels titulars de concessions actuals en dos supòsits alternatius:    
 
o Renuncia a la indemnització que els hi correspondria de dites les concessions vigents del 
Mercat municipal de Calafell, aportades pel concursant, bé directament, bé per cessió expressa del 
cònjuge o d’un familiar en primer o segon grau sempre i quan estiguin en el moment de la 
renuncia a les concessions amb activitat, i al corrent de les seves obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament de Calafell...................................fins a 19 punts.fins a 19 punts.fins a 19 punts.fins a 19 punts.    
    
o Es valorarà la renúncia dels titulars de concessions actuals a la indemnització que els hi 
correspondria de dites les concessions vigents del Mercat municipal de Calafell,  entenent-se en 
aquest cas sense activitat, i al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Calafell 
........................., amb el màxim de 10 punts.  amb el màxim de 10 punts.  amb el màxim de 10 punts.  amb el màxim de 10 punts.      
 
 

 

Quart.Quart.Quart.Quart.----    Aprovar definitivament l’expedient administratiu de licitació i els plecs de clàusules 
administratives i l’annex tècnic per a licitar les autoritzacions d’ús dels llocs de venda del 
nou Mercat de Calafell. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Respecte del Reglament del Mercat de Calafell, publicar aquest acord més el text 
íntegre del Reglament al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la província i 
al perfil del contractant. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la 
província en què es publica el text íntegre. 
 
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.----    En relació als plecs de clàusules administratives i l’annex tècnic per a licitar les 
autoritzacions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat municipal de Calafell, publicar 
aquest acord més el text íntegre del plec i l’annex tècnic al perfil del contractant i una 
referència al DOGC i al BOPT. 
    
Setè.Setè.Setè.Setè.----    Delegar a la Junta de Govern Local la competència per tramitar tot l’expedient 
contractual, inclosa l’aprovació del plec administratiu particular.    
    
Vuitè.Vuitè.Vuitè.Vuitè.----    Trametre l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
del Reglament del Mercat de Calafell aprovat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat 
de Catalunya en el termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. El Reglament entra 
en vigor una vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les 
administracions esmentades no han fet cap requeriment. 
 
Novè.Novè.Novè.Novè.----    Notificar aquest acord junt amb una còpia dels informes respectius a les persones 
que han presentat al·legacions. 
 
 
6666. . . .     PROPOSTA APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE INICIAL DEL REGLAMENT DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE INICIAL DEL REGLAMENT DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE INICIAL DEL REGLAMENT DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE 
TEMPORADA I LES ACTIVITATS PUNTUALS DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE CALAFELLTEMPORADA I LES ACTIVITATS PUNTUALS DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE CALAFELLTEMPORADA I LES ACTIVITATS PUNTUALS DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE CALAFELLTEMPORADA I LES ACTIVITATS PUNTUALS DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE CALAFELL    
 
Els ajuntaments tenen competència, entre d’altres, conforme el que preveuen els  articles 
53 i  115.c  de la Llei 22/1988, de Costes, modificada pel Projecte de Llei de protecció i ús 
sostenible de litoral i de modificació de la Llei 22/1988 de 28 de juliol de Costes publicat al 
BOE núm. 182 de data 3 de maig de 2013, per explotar els serveis de temporada i/o 
puntuals que puguin establir-se a les platges per qualsevol de les formes de gestió directa 
o indirecta previstes en la legislació de Règim Local.  
 



Aquests serveis objecte d’explotació són els que es determinen en el Pla de Distribució 
d’Usos i Serveis de Temporada   per a cadascuna de les platges del municipi. 
 
Per poder complir amb les competències esmentades en el primer paràgraf d’aquesta 
proposta, els Serveis Tècnics han elaborat el  REGLAMENT DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE  
TEMPORADA I LES ACTIVITATS PUNTUALS DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE CALAFELL 
que té per objecte establir les condicions generals que han d’acomplir les diferents 
explotacions dels serveis de temporada  que es donen en totes i cadascuna de les platges i 
zones de domini públic maritimoterrestre del terme municipal de CALAFELL, amb la 
finalitat d’oferir uns serveis de qualitat, que satisfacin les expectatives dels usuaris, que 
siguin respectuosos amb l’entorn i que suposin una millora de la imatge del nostre litoral. 
 
Vist el reglament annex a l’expedient. 
 
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), atribueixen als ajuntaments la 
potestat reglamentària, la qual es materialitza, entre d’altres, a través de les ordenances i 
reglaments, que són normes de naturalesa reglamentària. 
 
L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment previst als articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
Ha emès informe la Secretària Accidental, el qual consta a l’expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció 
dels grups municipals del PSC i UAM, proposa al Ple l’adopció del següent acord:    
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Aprovar El Reglament de la Gestió dels Serveis de Temporada i les Activitats 
Puntuals de les Platges del Municipi de Calafell. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, 
al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies des del 
següent al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord 
d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a 
definitiu més el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació i al Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.----    En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 



El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 11 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU i 3 dels membres del PP; i 9 abstencions, 3 dels membres 
d’UAM i 6 dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Aprovar El Reglament de la Gestió dels Serveis de Temporada i les Activitats 
Puntuals de les Platges del Municipi de Calafell. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, 
al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies des del 
següent al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord 
d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a 
definitiu més el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació i al Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.----    En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
7. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DE PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DE PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DE PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA D'ÚS I GESTIÓ DE LES L'ORDENANÇA D'ÚS I GESTIÓ DE LES L'ORDENANÇA D'ÚS I GESTIÓ DE LES L'ORDENANÇA D'ÚS I GESTIÓ DE LES 
PLATGES DE CALAFELLPLATGES DE CALAFELLPLATGES DE CALAFELLPLATGES DE CALAFELL    

La Constitució espanyola reconeix , en el seu article 45 , el dret de tots a gaudir d’un medi 
ambient adequat pel desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo. 
Així mateix , correspon als poders públics  vetllar per l’ús racional de tots els recursos 
naturals , amb la finalitat de protegir-los i vetllar per la qualitat de vida i defendre i 
restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva. 

Les platges del terme municipal de Calafell , constitueixen béns de domini públic  
marítimo-terrestre estatal, d’acord amb allò disposat a  l’article 3.1.b) de la Llei de Costes , 
de 28 de juliol de 1988 i en consonància amb allò disposat a l’article 132.2 de la 
Constitució espanyola. 

Els municipis tenen una sèrie de competències sobre el domini públic marítimo-terrestre , 
atribuïdes per l’article 115 de la citada Llei de Costes , i que es concreten en:  

a) Mantenir les platges i llocs públics  de bany en les degudes condicions de 
neteja, higiene i salubritat. 

b) Vigilar l’observança de les normes si instruccions dictades per l’administració de 
l’estat sobre salvament i seguretat de les vides humanes 

c) Explotar, en el seu cas , els serveis de temporada que poden establir-se a les 
platges per qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes en la 
legislació de règim local. 

Així mateix , la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en 
l’article 25.2 en els apartats a) i h) atribueix als municipis competències per garantir la 
seguretat en llocs públics ( entre els que es troben les platges) i la protecció de la salubritat 
pública , en els termes que determini la legislació estatal i autonòmica. 



En aquest marc de principis i atribucions, la franja litoral es defineix com un recurs natural 
d’elevat valor ambiental que atresora figures de protecció legal de molt diferent nivell , 
tant en allò a atenent a ecosistemes terrestres com marins. D’altra banda l’espai litoral 
constitueix un suport físic  on conflueixen  i interactuen  una sèrie de factors socials, 
turístics i econòmics clau en el desenvolupament de la ciutat. 

Degut a què es tracta d’un territori fràgil i amb tendència a desequilibris  producte de 
l’acció humana i a que suporta una elevada pressió d’ús , les platges i litoral municipal 
demanen una especial protecció i ordenació, on també es garantissin la seguretat i 
prevenció de la salut pública en el seu ús i gaudi. 

Amb tota això l’Ajuntament de Calafell elabora aquesta ordenança com un instrument de 
conscienciació i convivència i gestió eficaç del domini públic marítimo-terrestre. Es pretén 
garantir  l’ús públic de les platges i del conjunt del litoral , regulant els usos generals i 
especials , assegurant la integritat , seguretat i adequada conservació d’aquest espai , en 
consonància amb la legislació europea, nacional i autonòmica. 

Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), atribueixen als ajuntaments la 
potestat reglamentària, la qual es materialitza, entre d’altres, a través de les ordenances i 
reglaments, que són normes de naturalesa reglamentària. 

L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment previst als articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
Ha emès informe la Secretària Accidental, el qual consta a l’expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció 
dels grups municipals del PSC I UAM, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent acord: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora  de les platges del municipi de 
Calafell. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, 
al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies des del 
següent al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord 
d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a 
definitiu més el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació i al Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.----     En el supòsit de considerar-ne aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 



El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 14 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM; i 6 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
  
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora  de les platges del municipi de 
Calafell. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, 
al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies des del 
següent al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord 
d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a 
definitiu més el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació i al Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.----     En el supòsit de considerar-ne aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
8888. PROPOSTA DE MODIFICACIÓPROPOSTA DE MODIFICACIÓPROPOSTA DE MODIFICACIÓPROPOSTA DE MODIFICACIÓ    DEL CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA SUBSCRIT DEL CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA SUBSCRIT DEL CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA SUBSCRIT DEL CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA SUBSCRIT 
AMB L'EMPRESA URBASER, S.A. PER AMPLIACIÓ DEL PERÍODE D’AMORTITZACIÓ DE AMB L'EMPRESA URBASER, S.A. PER AMPLIACIÓ DEL PERÍODE D’AMORTITZACIÓ DE AMB L'EMPRESA URBASER, S.A. PER AMPLIACIÓ DEL PERÍODE D’AMORTITZACIÓ DE AMB L'EMPRESA URBASER, S.A. PER AMPLIACIÓ DEL PERÍODE D’AMORTITZACIÓ DE 
LA MAQUINÀRIA ADSCRITA AL SERVEI I PER REDUCCIÓ DEL COST DEL SERVEI LA MAQUINÀRIA ADSCRITA AL SERVEI I PER REDUCCIÓ DEL COST DEL SERVEI LA MAQUINÀRIA ADSCRITA AL SERVEI I PER REDUCCIÓ DEL COST DEL SERVEI LA MAQUINÀRIA ADSCRITA AL SERVEI I PER REDUCCIÓ DEL COST DEL SERVEI 
L’EXERCICI 2013L’EXERCICI 2013L’EXERCICI 2013L’EXERCICI 2013    
    
Vist que en data 14/03/2013 amb registre d’entrada 2013/8929 URBASER sol·licita 
l’actualització de preus del contracte segons la fórmula de  revisió de preus establerta en 
el plec de prescripcions tècniques que regula la concessió. 
 
Vist que, el contracte es va signar a l’agost del 2004 i s’ha revistat anualment essent la 
darrera revisió la corresponent a l’any 2011. 
 
Vist que, la fórmula de revisió de preus establerta en el plec de clàusules administratives 
que regula la concessió determinarà la revisió de preus respecte de la data de 
formalització del contracte ,o de la darrera revisió de preus en aquest cas el 2011. 
 
Del que es desprèn de l’informe tècnic annex a aquesta proposta, el qual posa en 
antecedents les diferents negociacions des de l’any 2004, s’informa que , d’acord amb les 
actualitzacions anteriors,  pel període 2012 , s’ha de regularitzar un import de 13.567,49 
€ , i s’estableix l’import del servei pel 2013, llevat d’amortitzacions, en 2.545.109,07 €.  
 
En la proposta de despesa 187/2012, existeix consignació pressupostària per atendre la 
despesa de 13.567,49 que correspon a  l’import de la regularització de 2012. En la PD 
179/13 existeix consignació per atendre l’import  import del contracte actualitzat 2013. 
 
Vist l’informe emès  pel Director de Serveis jurídics, contractació i compres  
 



Vist que amb núm. de R.E. 2013/12609 , l’empresa URBASER presenta un segon escrit de 
proposta per ampliar el període d’amortització de la maquinària adscrita al servei 
adquirida l’any 2010. 
 
De l’informe tècnic annex a aquesta proposta es desprèn el següent: 
 
En l’ampliació del contracte del 23 de juny de 2010 , s’adquireix tota una sèrie de 
material, per obsolescència tècnica dels anterior equips:UNITATS 
TOTAL 
En el mateix acord , s’aprova la cadència de les amortitzacions dels equips per un període 
de dos anys , acordant l’inici de pagament de les quotes d’amortització del material 
adquirit el 2010 , el setembre del 2012, i s’estableix que el cost de l’adquisició del material 
més el finançament s’amortitzarà en 72 quotes corresponents a 6 anys. La primera quota 
el setembre de 2012 i la darrera l’agost del 2018. L’import del capital amortitzable és de 
1.498.839€..  capital  

 
D’acord amb el contracte subscrit, el setembre de 2012 es comencen a facturar els 
imports mensuals de les quotes d’amortització de la maquinària fins al mes d’abril de 
2013. L’import  mensual de cada quota és de 29.805,13€ 
 
Considerant l’actual situació econòmica i tenint en compte que el contracte no finalitza 
fins el mes d’agost de l’any 2020 l’empresa URBASER, proposa ampliar el període 
d’amortització dels equips en dos anys més , fins esgotar el contracte per tal de reduir 
l’import econòmic anual fins l’any 2017. El capital pendent d’amortitzar és el corresponent 
a la quota del mes de maig que és de 1.339.566,91 €  ja que s’han pagat 9 quotes . 
 
D’aquesta manera la nova taula d’amortització dels equips segons el nou capital pendent , 
l’actual percentatge de l’ IVA en vigor i l’eliminació del concepte de campanya de 
sensibilització fa que l’ import mensual de la nova quota sigui de 23.021,62€/mes 
 
L’ esmentat informe tècnic inclou també com a annex taula comparativa del contracte fins 
a la seva finalització amb les amortitzacions ampliant el termini i sense.  
 
En un tercer escrit,  l’empresa URBASER  mitjançant proposta registrada amb núm. 
2013/12608  proposa una reducció del cost de servei ajustat a les necessitats actuals del 
municipi per al 2013 que consisteix en: 
 
Suprimir 1 operari de l’equip de neteja d’herbes  
Suprimir l’equip de reforç de l’ escombrat manual d’estiu  
Modificar la durada del servei d’ escombrat mixt de reforç d’estiu  
No cobrir l’absentisme laboral quantificat en un 5% de la massa salarial segons estudi 
econòmic de la plica adjudicada. 
Reduir en 36.300 € l’ import assignat a campanyes mediambientals  
 
Vist el que diu l’informe tècnic que s’inclou 
 
Vist l’informe emès  pel Director de Serveis jurídics, contractació i compres  
 
Vist l’informe d’Intervenció  
 
El Tinent d’Alcalde d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient proposa a la 
Comissió informativa l’adopció del següent acord: 
    



PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Aprovar la regularització de preus del contracte de neteja viària sol·licitada per 
la concessionària  URBASER, S.A. per import de 13.567,49€ corresponent a l’any 2012 i 
del servei pel 2013 en un import, llevat d’amortitzacions de 2.545.109,07€ 
 
SSSSEGON.EGON.EGON.EGON.---- Incorporar el compromís econòmic de finançament de la despesa detallada en el 
punt anterior en el pressupostos corresponents, modificant les propostes de despesa 
aprovades el seu dia, substituint-les per les acordades segons el detall anterior. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Aprovar la modificació del contracte de neteja viària subscrit amb l'empresa 
URBASER , S.A. consistent en l’ampliació del període d’amortització de la maquinària fins 
la finalització del mateix , per reduir l’ import econòmic del cost anual del contracte fins 
l’any 2017. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.----    Aprovar la reducció del cost del servei proposada per l’empresa concessionària 
que consisteix en suprimir un operari de l’equip de neteja d’herbes, suprimir l’equip de 
reforç de l’escombrat manual d’estiu, modificar la durada del   servei  d’ escombrat mixt i 
reforç d’estiu,  no cobrir l’absentisme laboral quantificat en un 5% de la massa salarial  
 
 
 
 
 
 
segons estudi econòmic de la plica adjudicada, reduir en 36.300 € l’import assignat a 
campanyes mediambientals , la qual cosa suposa una reducció de l’import de la prestació 
del servei de  146.753,34€  considerant l’efectivitat de la mesura a partir del mes de juny 
de 2013 que es detalla en el quadre següent pel 2013:    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

servei (1) AMR NV 2004 AMR nau (2)
AMR ampl. 

Hidro
AMR ampl. 

Mobles
AMR ampl. 
Papereres

RESIDUS AMR NV 2010
AMR servei 
prestat nou 

(6/2010-8/2012)

TOTAL 
URBASER

CONTRACTE 2013 MODIFICAT AMB TERMINI AMORTIZACIONS I PRESTACIÓ DE SERVEI
gen-13 204.666,27 €    380,13 €       1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 € 30.357,07 €   25.139,18 €   267.934,43 €    

feb-13 204.666,27 €    380,13 €       1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 € 30.357,07 €   25.139,18 €   267.934,43 €    

març-13 204.666,27 €    380,13 €       1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 € 30.357,07 €   25.139,18 €   267.934,43 €    

abr-13 204.666,27 €    380,13 €       1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 € 30.357,07 €   25.139,18 €   267.934,43 €    

maig-13 204.666,27 €    380,13 €       1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 € 30.357,07 €   25.139,18 €   267.934,43 €    

juny-13 196.432,05 €    380,13 €       1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 € 23.021,62 €   24.890,28 €   252.115,85 €    

jul-13 196.432,05 €    380,13 €       1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 € 23.021,62 €   24.890,28 €   252.115,85 €    

ag-13 196.432,05 €    380,13 €       -  €               1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 € 23.021,62 €   24.890,28 €   252.115,85 €    

set-13 196.432,05 €    380,13 €       12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 € 23.021,62 €   24.890,28 €   264.644,56 €    

oct-13 196.432,05 €    380,13 €       12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 € 23.021,62 €   24.890,28 €   264.644,56 €    

nov-13 196.432,05 €    380,13 €       12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 € 23.021,62 €   24.890,28 €   264.644,56 €    

des-13 196.432,05 €    380,13 €       12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 € 23.021,62 €   24.890,28 €   264.644,56 €    

2.398.355,73 € 4.561,53 €   50.114,82 €   18.939,89 € 26.668,23 € 19.093,16 € 24.000,00 € 312.936,72 € 299.927,83 € 3.154.597,91 € 

Diferència 2013 146.753,34 €    100.229,64 € 51.348,16 €   1.742,32 €     300.073,45 €    
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servei (1) AMR NV 2004 AMR nau (2)
AMR ampl. 

Hidro
AMR ampl. 

Mobles
AMR ampl. 
Papereres

RESIDUS AMR NV 2010
AMR servei 
prestat nou 

(6/2010-8/2012)
TOTAL URBASER

CONTRACTE 2013 MODIFICAT AMB TERMINI AMORTIZACIONS I PRESTACIÓ DE SERVEI
gen-13 204.666,27 €    380,13 €      1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   30.357,07 €   25.139,18 €   267.934,43 €      

feb-13 204.666,27 €    380,13 €      1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   30.357,07 €   25.139,18 €   267.934,43 €      

març-13 204.666,27 €    380,13 €      1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   30.357,07 €   25.139,18 €   267.934,43 €      

abr-13 204.666,27 €    380,13 €      1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   30.357,07 €   25.139,18 €   267.934,43 €      

maig-13 204.666,27 €    380,13 €      1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   30.357,07 €   25.139,18 €   267.934,43 €      

juny-13 196.432,05 €    380,13 €      1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   252.115,85 €      

jul-13 196.432,05 €    380,13 €      1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   252.115,85 €      

ag-13 196.432,05 €    380,13 €      1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   252.115,85 €      

set-13 196.432,05 €    380,13 €      12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   264.644,56 €      

oct-13 196.432,05 €    380,13 €      12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   264.644,56 €      

nov-13 196.432,05 €    380,13 €      12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   264.644,56 €      

des-13 196.432,05 €    380,13 €      12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   264.644,56 €      

2.398.355,73 € 4.561,53 €  50.114,82 €   18.939,89 € 26.668,23 € 19.093,16 € 24.000,00 € 312.936,72 € 299.927,83 € 3.154.597,91 €   

gen-14 212.092,42 €    380,13 €      12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   280.304,93 €      

feb-14 212.092,42 €    380,13 €      12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   280.304,93 €      

març-14 212.092,42 €    380,13 €      12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   280.304,93 €      

abr-14 212.092,42 €    380,13 €      12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   280.304,93 €      

maig-14 212.092,42 €    380,13 €      12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   280.304,93 €      

juny-14 212.092,42 €    380,13 €      12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   280.304,93 €      

jul-14 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   279.963,24 €      

ag-14 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   279.963,24 €      

set-14 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   1.578,32 €   2.222,35 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   279.963,24 €      

oct-14 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   1.578,32 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   277.740,89 €      

nov-14 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   1.578,32 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   277.740,89 €      

des-14 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   1.578,32 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   277.740,89 €      

2.545.109,07 € 2.511,40 €  150.344,46 € 18.939,89 € 20.001,17 € 19.093,16 € 24.000,00 € 276.259,47 € 298.683,32 € 3.354.941,93 €   

gen-15 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   276.162,56 €      

feb-15 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   276.162,56 €      

març-15 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   1.591,10 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   276.162,56 €      

abr-15 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.571,47 €      

maig-15 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.571,47 €      

juny-15 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.571,47 €      

jul-15 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.571,47 €      

ag-15 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.571,47 €      

set-15 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.571,47 €      

oct-15 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.571,47 €      

nov-15 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.571,47 €      

des-15 212.092,42 €    38,44 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.571,47 €      

2.545.109,07 € 461,27 €      150.344,46 € -  €             -  €             4.773,29 €   24.000,00 € 276.259,47 € 298.683,32 € 3.299.630,87 €   

gen-16 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

feb-16 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

març-16 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

abr-16 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

maig-16 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

juny-16 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

jul-16 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

ag-16 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

set-16 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

oct-16 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

nov-16 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

des-16 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

2.545.109,07 € 452,83 €      150.344,46 € -  €             -  €             -  €             24.000,00 € 276.259,47 € 298.683,32 € 3.294.849,14 €   

gen-17 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

feb-17 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

març-17 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

abr-17 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

maig-17 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

juny-17 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

jul-17 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

ag-17 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

set-17 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

oct-17 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

nov-17 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

des-17 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

2.545.109,07 € 452,83 €      150.344,46 € -  €             -  €             -  €             24.000,00 € 276.259,47 € 298.683,32 € 3.294.849,14 €   

gen-18 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

feb-18 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

març-18 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

abr-18 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

maig-18 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

juny-18 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

jul-18 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

ag-18 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

set-18 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

oct-18 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

nov-18 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

des-18 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

2.545.109,07 € 452,83 €      150.344,46 € -  €             -  €             -  €             24.000,00 € 276.259,47 € 298.683,32 € 3.294.849,14 €   

gen-19 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

feb-19 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

març-19 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

abr-19 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

maig-19 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

juny-19 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

jul-19 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

ag-19 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

set-19 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

oct-19 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

nov-19 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

des-19 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

2.545.109,07 € 452,83 €      150.344,46 € -  €             -  €             -  €             24.000,00 € 276.259,47 € 298.683,32 € 3.294.849,14 €   

gen-20 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

feb-20 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

març-20 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

abr-20 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

maig-20 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

juny-20 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

jul-20 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

ag-20 212.092,42 €    37,74 €        12.528,70 €   2.000,00 €   23.021,62 €   24.890,28 €   274.570,76 €      

1.696.739,38 € 301,88 €      100.229,64 € -  €             -  €             -  €             16.000,00 € 184.172,98 € 199.122,21 € 2.196.566,09 €   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISÈ:SISÈ:SISÈ:SISÈ: Donar compte als interessats així com al departament d'Intervenció.  
 
9.9.9.9. RATIFICAR ACORD DE LA RATIFICAR ACORD DE LA RATIFICAR ACORD DE LA RATIFICAR ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE JUNY DE 2013 JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE JUNY DE 2013 JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE JUNY DE 2013 JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE JUNY DE 2013 
SOBRE DONAR NOM AL TEATRE AUDITORISOBRE DONAR NOM AL TEATRE AUDITORISOBRE DONAR NOM AL TEATRE AUDITORISOBRE DONAR NOM AL TEATRE AUDITORI    
 
 
El 22 de maig de 2013, el senyor Alcalde proposà a la Junta de portaveus polítics donar 
nom a alguns dels espais culturals, que encara resten al municipi sense denominació 
concreta, d’entre ells el Teatre Auditori Municipal de Calafell, sobre el qual es proposa 
anomenar-lo: Teatre Auditori Municipal Joan Colet. 
 
Tots els portaveus dels grups polítics municipals donen suport a la proposta. 
 
En compliment de les normes competencials, la Junta de Govern Local en sessió ordinària 
celebrada el dia 5 de juny de 2013, entre d’altres acordà aprovar la denominació del 
Teatre Auditori Municipal de Calafell com “Teatre Auditori Municipal Joan Colet”. 



 
És per això que proposo al Ple de la corporació, i per unanimitat de tots els grups polítics 
municipals: 
 
PRIMER. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de juny de 2013 pel que 
fa a donar nom a l’espai cultural del Teatre Auditori Municipal de Calafell de la següent 
manera: TEATRE AUDITORI MUNICIPAL JOAN COLET. 
 
SEGON. Donar compte d’aquest acord a les diferents Àrees de l’Ajuntament i a l’empresa 
Correos y  Telégrafos S.A 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: 
 
PRIMER. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de juny de 2013 pel que 
fa a donar nom a l’espai cultural del Teatre Auditori Municipal de Calafell de la següent 
manera: TEATRE AUDITORI MUNICIPAL JOAN COLET. 
 
SEGON. Donar compte d’aquest acord a les diferents Àrees de l’Ajuntament i a l’empresa 
Correos y  Telégrafos S.A 
 
 
10.10.10.10.    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRE PLES DEL DARRE PLES DEL DARRE PLES DEL DARRE PLE    
 
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, que són des 
del Decret 1500/2013 de 08 d’abril fins el 2199/2013 de 13 de maig, donant compliment 
al que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD2568/86 de 28 de novembre, prquè els 
regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
 
  
10.10.10.10.    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 senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les actes de Junta de Govern Local que 
són des de la número 14 a la 20 de dates  10, 17, 24 d’abril de 2013 i 2, 8, 14 i 22 de 
maig de 2013,  perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
 
11.11.11.11.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
    
    
    
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 12:12, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 


