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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2015/4PLE2015/4PLE2015/4PLE2015/4    
    
A Calafell, en data 24 d' abril de 2015, 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 
Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter extraordinari de 
primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
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. ÀGUEDA SUBIRANA ÀLVAREZ 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
ALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTS:::: Mireia Ayats Escarré    
    
I a les 09:00, el president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
1111. . . . SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS LOCALS SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS LOCALS SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS LOCALS SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS LOCALS 
DEL 24 DE MAIG DE 2015DEL 24 DE MAIG DE 2015DEL 24 DE MAIG DE 2015DEL 24 DE MAIG DE 2015 
 
FetsFetsFetsFets    
 
El 31 de març de 2015, el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 77 publica Reial decret 233/2015, 
de 30 de març, pel qual es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla 
pel 24 de maig de 2015. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
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1. D’acord amb l’article 25.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 

general (LOREG), la mesa electoral està formada per un president i dos vocals. 
 
2. L’article 26 LOREG atribueix la competència per a la formació de les meses als 

Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona i detalla la forma en 
què s’ha de dur a terme aquesta formació. 

 
3. A efectes d’agilitat i pels supòsits de que s’estimin les al·legacions tant dels titulars com 

dels suplents, es considera necessari sortejar també els tercers i quarts suplents. 
Aquests càrrecs només seran notificats en el supòsit de que així es requereixi per la 
Junta Electoral de Zona. 

 
És per això que es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent: 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
1. Procedir a la celebració del sorteig públic per a la designació de Presidents i Vocals, 

titulars i suplents, que han de constituir les Meses Electorals de les eleccions locals 
convocades mitjançant el Reial decret 233/2015, de 30 de març.  

 
2. Nomenar a les persones que s'esmenten en els càrrecs de Presidents i Vocals, així com 

els seus suplents per a formar part de les Meses Electorals en les properes Eleccions 
locals del dia 24 de maig de 2015 (s’adjunta annex). 

 
3. Trametre aquest acord a la Junta Electoral de Zona del Vendrell i notificar a tots els 
interessats. 
 
Secretària: fem el sorteig. Si algú vol ser la mà innocent jo cap problema. 
 
Sr. Olivella: jo crec que vostè ho pot fer. 
 
Secretària: fem el titular, dos suplent si també fem dos suplents més: el tercer i el quart 
per si tant el segon com el tercer suplent fossin exclosos no haver de tornar ha convocar 
un ple. Com ho hem fet sempre des de fa anys. 
 
Sr. Olivella: d’acord. Us hi sembla bé? 
 
Secretària: quan tinguem la llista us donarem una còpia.  
 
Sr. Olivella: d’acord com això ho fa la màquina anem seguint. 
 
2. 2. 2. 2. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 14/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 14/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 14/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 14/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT L'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT L'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT L'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT 
AMB BAIXESAMB BAIXESAMB BAIXESAMB BAIXES    
    
Fets Fets Fets Fets     
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1. Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l’exercici del 2016, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, la tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplement de crèdit i  crèdit extraordinari finançat amb baixes 
a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses 
esmentades. 
    
2. Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
finançat amb baixes, degudament informat per la intervenció municipal d’aquest 
Ajuntament. 
 
Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
  
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres de CIU i 
PPC, i les abstencions dels membres d’UAM i PSC-PM, proposa al Ple: 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 14/2015 de modificació del pressupost mitjançant  
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de 
480.091,48 €  de conformitat amb la proposta detallada de modificació que s’uneix com 
annex  I. 
 
2. Aprovar el canvi de finançament de la modificació de crèdit 4/2015 detallat en l’informe 
d’intervenció 498/2015. 
 
3. De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 
14/2015 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies 
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 
el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des 
de la finalització del període d’exposició pública per resoldre-les. 
 
Sra. López: bon dia. Tal i com es va explicar a la CI de Serveis Interns fa dos dies s’ha 
cregut oportú i degut a unes accions que s’ha de dur a terme durant aquest any fer unes 
modificacions de crèdit per poder fer front a unes despeses extraordinàries que ha sorgit. 
En aquest cas les despeses extraordinàries més importants són l’adequació de les 
instal·lacions d’un cicle formatiu d’horticultura que es va aprovar amb els pressupostos de 
la Generalitat que fa quatre dies que s’ha aprovat al pressupost de la Generalitat i per tant 
ens van informar que aquest mes de setembre s’iniciava un cicle formatiu aquí al municipi 
de Calafell sobre horticultura i per tant ens hem vist obligats a buscar el finançament per 
adequar les instal·lacions. Una altra motivació d’aquesta modificació ha estat el fet de 
tenir que fer front al pagament de les escoles bressol. El contracte de concessió de les 
escoles bressol. Com tots saben nosaltres tenim una concessió de els escoles bressol, ha 
de sortir a licitació i a més a més doncs s’han fet una sèrie d’auditories i s’ha de fer el 
pagament de la liquidació. En aquest sentit fent aquesta modificació, aquests diners es 
treuen d’una part del font de contingència que per això es crea. Des d’aquest mandat es 
va creure oportú crear-lo per aquestes despeses que sorgeixen i que no es poden tenir en 
compte. Així mateix també degut a una baixa en la licitació de l’adequació dels pavellons i 
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tal i com es va informar en el seu moment abans que acabés la concessió anterior. S’ha 
creat uns ajuts a comerç que faltava el fiançament i en aquest sentit doncs també hem 
posat l’ import que s’ha cregut oportú.  
 
Com ha he comentat anteriorment tota la informació sobre aquests tres plant es va donar 
a la CI i si en algun moment donat algun dels membres del Consistori necessita o vol més 
informació doncs en el torn de paraules que ho pregunti i molt amablement se li 
respondrà. Gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta, 15 vots a favor: 8 dels membres de CIU, 3 
dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor no adscrit Massimiliano 
Revello; i 6 abstencions dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 14/2015 de modificació del pressupost mitjançant  
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de 
480.091,48 €  de conformitat amb la proposta detallada de modificació que s’uneix com 
annex  I. 
 
2. Aprovar el canvi de finançament de la modificació de crèdit 4/2015 detallat en l’informe 
d’intervenció 498/2015. 
 
3. De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 
14/2015 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies 
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 
el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des 
de la finalització del període d’exposició pública per resoldre-les. 
 
 
 
ANNEX I:ANNEX I:ANNEX I:ANNEX I:    

 
PRESSUPOST 2015 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT 14/2015 
 
Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta:     
 

    CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     
   CRÈDIT EXTRAORDINARI    

130 1320 2060000 Lloguer aplicació de gestió 0,00 € 2.420,00 € 2.420,00 € 
331 4310 4800029 Ajuts comerç 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 

411 3230 2020000 
Lloguer edificis i altres 
construccions 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

411 3230 6200000 
Adequació instal. cicle formatiu 
horticultura 0,00 € 245.000,00 € 245.000,00 € 

411 3230 6200001 Instal.lació mòduls 0,00 € 29.000,00 € 29.000,00 € 
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   Subtotal 0,00 € 346.420,00 € 346.420,00 € 
   SUPLEMENT DE CRÈDIT    

510 3210 2279917 
Contracte concessió servei llars 
d’infants 261.358,57 € 133.671,48 € 395.030,05 € 

   Subtotal 261.358,57 € 133.671,48 € 395.030,05 € 
   TOTAL  261.358,57 € 

 
480.091,48 € 

 
741.450,05 € 

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

      PROPOSTA 

    CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     

210 0110 9130000 Amortització prèstecs ll/t 5.247.466,30 € 230.000,00 € 5.017.466,30 € 
210 9290 5000000 Dotació fons contingència 361.119,67 € 180.091,48 € 181.028,19 € 
411 1532 6110100 Adequació pavellons 437.104,85 € 70.000,00 € 367.104,85 € 

   TOTAL 6.045.690,82 € 480.091,48 € 5.565.599,34 € 

 
    
3. 3. 3. 3. DONAR COMPTE DE DONAR COMPTE DE DONAR COMPTE DE DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA DE 16 D’ABRIL, L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA DE 16 D’ABRIL, L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA DE 16 D’ABRIL, L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA DE 16 D’ABRIL, 
SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL PRIMER SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL PRIMER SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL PRIMER SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL PRIMER 
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015.TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015.TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015.TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015. 
  
La secretària presenta l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 16 d’abril de 2015, que es 
transcriu a continuació: 

“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 482/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 482/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 482/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 482/2015    

INFORME DE TRESORERIA NÚM. 49/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 49/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 49/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 49/2015    

Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    

Informe sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre 
de l’exercici 2015, període de l’01/01/2015 a 31/03/2015. 

FetsFetsFetsFets    

 
Aquest informe recull la informació relativa al càlcul del període mig de pagament als 
proveïdors de l’Ajuntament de Calafell, del Patronat de Turisme i de l’OAM Fundació 
Castell de Calafell, referent al primer trimestre de l’exercici 2015, per donar compliment al 
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul 
del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.    
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Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets    

 
1. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del temps 
de pagament o retard en el pagament del deute comercial. 
 
2. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. 

 
En l’exposició de motius s’estableix que el període mig de pagament mesura el retard en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del 
període legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials.  
 
Aquesta medició amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 
l’Administració paga abans que hagin transcorregut els trenta dies naturals des de la 
presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui. 
 
3. L’article 3 del RD 635/2014 defineix les operacions incloses en el càlcul, que seran 
aquelles factures que s’hagin expedit des de l’1 de gener de 2014 que constin al registre 
comptable de factures i les certificacions aprovades a partir d’aquesta mateixa data. 
 
S’exclouen expressament del càlcul: 
 

- Les obligacions contretes amb altres Administracions Públiques. 
- Les obligacions pagades amb càrrec al Fons pel finançament dels pagaments a 

proveïdors. 
- Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció amb motiu 

d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 

- Les factures pagades per mitjà de bestretes de caixa fixa i/o pagaments a justificar. 
 
4. Els articles 4 i 5 del RD 635/2014 determinen les fórmules de càlcul  del període mig de 
pagament global a proveïdors i el de cada entitat, d’acord amb el següent detall: 
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Període mig de pagament = Σ (període mig de pagament de cada entitat * import operacions de l'entitat)

global a proveïdors Σ import operacions de les entitats

ratio operacions pagades * import total pagaments realitzats + 

Període mig de pagament = ratio operacions pendents de pagament * import total de pagaments pendents

de cada entitat import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents

Ratio de les operacions = Σ (nombre de dies de pagament * import de l'operació pagada)

pagades Import total pagaments realitzats

Ratio d'operacions = Σ (número de dies pendents de pagament * import de l'operació pendent de pagament)

pendents de pagament Import total de pagaments pendents

 
 
5. D’acord amb l’article 6.2 del RD 635/2014 les corporacions locals remetran al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord amb l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la següent 
informació relativa al període mig de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 
 

a) El període mig de pagament global a proveïdors trimestral i la seva sèrie històrica. 
b) El període mig de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
c) La ràtio trimestral d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament trimestral de cada entitat i la seva 

sèrie històrica. 
 
La informació s’haurà de publicar en el portal web de l’Ajuntament seguint criteris 
homogenis que permetin garantir l’accessibilitat i transparència de la mateixa. A aquests 
efectes, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques facilitarà a les corporacions 
locals models tipus de publicació. 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

 
1. En aplicació de la metodologia de càlcul establerta en l’article 5 del RD 635/2014, de 25 
de juliol, s’informa que el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer 

trimestre de l’exercici 2015 és el següent: 
 

EntitatEntitatEntitatEntitat
Ràtio Ràtio Ràtio Ràtio 

operacions operacions operacions operacions 
pagadespagadespagadespagades

Import Import Import Import 
pagaments pagaments pagaments pagaments 
realitzatsrealitzatsrealitzatsrealitzats

Ràtio Ràtio Ràtio Ràtio 
operacions operacions operacions operacions 
pendentspendentspendentspendents

Import Import Import Import 
pagaments pagaments pagaments pagaments 
pendentspendentspendentspendents

PMPPMPPMPPMP

CalafellCalafellCalafellCalafell 32,15 3.207.772,27 16,09 4.348.320,78 22,91

OAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de Calafell 24,45 34.385,86 7,16 9.310,78 20,76

P. M. TurismeP. M. TurismeP. M. TurismeP. M. Turisme 13,27 33.371,53 -2,86 17.262,26 7,78

PMP GlobalPMP GlobalPMP GlobalPMP Global 3.275.529,663.275.529,663.275.529,663.275.529,66 4.374.893,824.374.893,824.374.893,824.374.893,82 22,8022,8022,8022,80
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2. Aquesta informació s’ha de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i 
publicar-la en el portal web de l’Ajuntament de conformitat amb l’article 6.2 del Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol.” 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
4.4.4.4.    DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2015/1150 DE DATA 2015/1150 DE DATA 2015/1150 DE DATA 2015/1150 DE DATA 
23/03/2015 CORRESPONENT A LA PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ AMB 23/03/2015 CORRESPONENT A LA PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ AMB 23/03/2015 CORRESPONENT A LA PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ AMB 23/03/2015 CORRESPONENT A LA PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ AMB 
L'APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DEL PERÍODE 2016L'APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DEL PERÍODE 2016L'APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DEL PERÍODE 2016L'APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DEL PERÍODE 2016----2018201820182018 
 
 
El 23 de març de 2015, l’Alcalde ha dictat el decret que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
    
“DECRE“DECRE“DECRE“DECRET NÚM. 2015/1.150.T NÚM. 2015/1.150.T NÚM. 2015/1.150.T NÚM. 2015/1.150.----    
    
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT    
    
Pla Pressupostari a mig termini 2016-2018 
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. En data 27 de març s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla 
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del 
deute públic i la regla de la despesa. 
 
2. De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla 
pressupostari a mig termini per als exercicis 2016 a 2018, prenent com a base el 
pressupost liquidat de l’exercici 2014 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2015. Així 
mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva 
realització. 
 
3.  Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els 
eixos d’actuació d’aquest mandat.     
 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

 
1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial, estableix que les Administracions Públiques 
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels 
seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària 
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coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.  
 
2. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, 
entre altres paràmetres: 
 
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 
 
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la 
seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com 
l'impacta de les mesures previstes per al període considerat 
 
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i 
despeses. 
-  Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques. 
 
3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs 
pressupostaris. 
 
4. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32de la LOEPSF, modificat per la 
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 
públic, en el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es 
destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el 
nivell d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos 
inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute. 

  
5. La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina 
les regles especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d'invertir  
quan es tracti d'ajuntaments que tinguin capacitat de finançament, romanent de 
tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en 
termes consolidats i període mig de pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran 
invertir sempre i quan es destini el percentatge de superàvit necessari a amortitzar 
operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de 
comptabilitat nacional.  
 
6. A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2015, les consideracions a tenir en 
compte en relació a la distribució d'aquest superàvit. 
    
7. En ús de les facultats que m’atorga l’art. 21 de l’LBRL i legislació concordant. 
    
ResolucióResolucióResolucióResolució    
 
Per tant, resolc: 
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1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018, d’acord amb el 
següent detall que s’adjunta com annex. 
    
2. Trametre, abans del 24 de març,  el pla pressupostari a mig termini (període 2016-
2018) al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 
de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 
 
3. Donar compte d’aquest acord pel Ple de la Corporació a la primera sessió que es 
celebri. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns, de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple:  quedar-ne assabentats. 
 
Donar compte    el Decret d’Alcaldia 2015/1150, de 23 de març de 2015. 

 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de tots 
els membres presents que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal acorda:  
quedar-ne assabentats. 
 
5.5.5.5.    APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ LA COMPROVACIÓ LA COMPROVACIÓ LA COMPROVACIÓ 
D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME L’AJUNTAMENT D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME L’AJUNTAMENT D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME L’AJUNTAMENT D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME L’AJUNTAMENT 
DE CALAFELLDE CALAFELLDE CALAFELLDE CALAFELL 
  
 
L’Àrea d’Obres Públiques Manteniment i Medi Ambient ha fet arribar proposta de la 
modificació de l’ordenança fiscal número 2.1.5, Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme 
 
FetsFetsFetsFets    
    
1. L’arquitecte director del departament d’Urbanisme, ha presentat informe on sol·licita que es 
modifiqui l’ import de l’apartat 47 de l’OF 2.1.5. “col·locació, instal·lació i construcció de vels, 
tendals, marquesines, reixes de protecció i altres elements similars, per m2 o fracció de 
superfície”, ja que existeix una gran diferència amb altres apartats similars i és creu que ha 
estat per un error material, per tant és considerar que on diu 24,06 € hauria de dir 2,40 €. 
 
2. La interventora Municipal ha emès l’informe núm. 457/2015. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC i les 
abstencions dels membres d’UAM i PSC-PM, proposa al Ple: 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal número 2.1.5, Taxa per 
llicències o la comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme 
de l’Àrea d’Obres Públiques Manteniment i Medi Ambient, en aplicació del que estableixen els 
articles 15 a 19 del RDL. 2/2004, de 5 de marc, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, preveu modificar les ordenances fiscals en els termes i 
continguts que tot seguit s’exposa: 
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OF2.1.5 TAXA PER LLOF2.1.5 TAXA PER LLOF2.1.5 TAXA PER LLOF2.1.5 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES ICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES ICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES ICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISMECOMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISMECOMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISMECOMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME    
............    
    

47 
Col·locació, instal·lació i construcció de veles, tendals, marquesines, 
reixes de protecció i altres elements similars, per m2 o fracció de 
superfície 2,40 € 

 
............    
 
2. Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant trenta dies 
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, el qual també és publicarà en un diari dels de més difusió de la província. En aquest 
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. Transcorregut aquest període sense que s’hi hagi formulat cap reclamació o  
al·legació, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
3.  En cas de no es formulin reclamacions o al·legacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província l’acord elevat a definitiu i el text íntegre de les ordenances modificades, que entraran 
en vigor el dia següent a la publicació i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o 
derogació. 
 
Sra. López: en aquest punt el que s’està fent és fer una modificació per un error material 
que es va detectar a una ordenança fiscal que ha esmentat la secretària i simplement és 
això. Corregir la data que era incorrecta i a partir d’aquí poder aplicar-la de la forma 
adequada. Gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta, 15 vots a favor: 8 dels membres de CIU, 3 
dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor no adscrit Massimiliano 
Revello, i 6 abstencions dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal número 2.1.5, Taxa per 
llicències o la comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanismede l’Àrea 
d’Obres Públiques Manteniment i Medi Ambient, en aplicació del que estableixen els articles 
15 a 19 del RDL. 2/2004, de 5 de marc, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, preveu modificar les ordenances fiscals en els termes i continguts que tot 
seguit s’exposa: 
 
OF2.1.5 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES OF2.1.5 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES OF2.1.5 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES OF2.1.5 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISMECOMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISMECOMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISMECOMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME    
............    
    

47 
Col·locació, instal·lació i construcció de veles, tendals, marquesines, 
reixes de protecció i altres elements similars, per m2 o fracció de 
superfície 2,40 € 

 
............    
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2. Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant trenta dies 
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, el qual també és publicarà en un diari dels de més difusió de la província. En aquest 
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. Transcorregut aquest període sense que s’hi hagi formulat cap reclamació o  
al·legació, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
3.  En cas de no es formulin reclamacions o al·legacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província l’acord elevat a definitiu i el text íntegre de les ordenances modificades, que entraran 
en vigor el dia següent a la publicació i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o 
derogació. 
 
 
6.6.6.6.    PPPPROPOSTA D'APROVACIO EXPEDIENT NUM. 1/15 DE RECONEIXEMENT ROPOSTA D'APROVACIO EXPEDIENT NUM. 1/15 DE RECONEIXEMENT ROPOSTA D'APROVACIO EXPEDIENT NUM. 1/15 DE RECONEIXEMENT ROPOSTA D'APROVACIO EXPEDIENT NUM. 1/15 DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITS, PER IMPORT DE 25.306,43 EUROS.EXTRAJUDICIAL DE CREDITS, PER IMPORT DE 25.306,43 EUROS.EXTRAJUDICIAL DE CREDITS, PER IMPORT DE 25.306,43 EUROS.EXTRAJUDICIAL DE CREDITS, PER IMPORT DE 25.306,43 EUROS. 
  
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
    
1.    Pel Decret de Serveis Interns de data 17 d’abril de 2015 s’ha iniciat l’expedient núm. 
1/15 per aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
2. Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es 
reconegui un crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els 
serveis de què es tracta. 
 
3. Vistos els informes que s’adjunten a l’expedient. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
2. Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres de CIU i PPC 
i les abstencions dels membres d’UAM i PSC-PM, proposa al Ple: 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/15, per import de 
25.306,43 euros, segons el següent detall: 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    ORG.ORG.ORG.ORG.    FUNC.FUNC.FUNC.FUNC.    ECON.ECON.ECON.ECON.    
CONSIGNACIO CONSIGNACIO CONSIGNACIO CONSIGNACIO 

A 31/12/14A 31/12/14A 31/12/14A 31/12/14    
  Hermoso Santacruz Marina 738,46 413 9330 2020000 sí 

1479/15 Zardoya Otis SA 366,32 421 9200 2130000 no 
1482/15 Simac 2000 SL 602,11 421 9200 2130000 no 
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1483/15 Zardoya Otis SA 101,64 421 9200 2130000 sí 
1699/15 Espinosa Daniel  1.611,72 510 3200 2130000 sí 
10659/14 Zardoya Otis SA 53,31 510 3300 2130000 sí 
10615/14 Kravtsova Olexandra 403,82 132 1320 2140000 sí 
10616/14 Garatge Europa Vendrell SL 207,15 132 1320 2140000 sí 
10622/14 Rba revistas SL 42,00 510 3321 2200100 sí 
10660/14 Airbox SA 164,49 132 1320 2210400 sí 
10654/14 Peres sports SL 725,31 132 1320 2210400 sí 
10624/14 Aon Gil y Carvajal SA 71,18 252 9202 2240004 sí 
10625/14 Aon Gil y Carvajal SA 325,00 252 9202 2240004 sí 
1691/15 Nexos iniciatives i serveis SA 358,16 120 9240 2260200 sí 
10655/14 Aqua direct blue planet sl 17,20 132 1320 2269900 sí 
10656/14 Aqua direct blue planet sl 94,62 132 1320 2269900 sí 
10662/14 Aqua direct blue planet sl 8,60 230 9206 2269900 sí 
1556/15 Aqua direct blue planet sl 21,51 260 9201 2269900 sí 
1475/15 Mañé Matinero Josep  23,25 320 2410 2269900 sí 
1489/15 Aqua direct blue planet sl 4,30 421 1720 2269900 sí 
10651/14 Aqua direct blue planet sl 4,30 431 1530 2269900 sí 
10652/14 Aqua direct blue planet sl 21,51 431 1530 2269900 sí 
10653/14 Aqua direct blue planet sl 77,74 431 1530 2269900 sí 
10657/14 Aqua direct blue planet sl 21,51 510 3300 2269900 sí 
10658/14 Aqua direct blue planet sl 8,60 510 3300 2269900 sí 
10620/14 Masdeu alimentació SAU 180,35 520 2300 2269900 sí 
1462/15 Ferret Casulleras SL 415,03 520 2320 2269900 sí 
1472/15 Aqua direct blue planet sl 12,90 540 2340 2269900 sí 
10626/14 Cubellas color SL 130,68 432 1530 2269901 sí 
10621/14 Tandem wellness SL 117,38 520 2320 2269907 sí 
1459/15 Rasdal dxt SL 1.083,68 520 2320 2269907 sí 

10617/14 
Col.legi oficial de psicologia de 
Catalunya 96,80 230 9206 2269919 sí 

10618/14 
Col.legi oficial de psicologia de 
Catalunya 96,80 230 9206 2269919 sí 

1468/15 Abacus SCCL 12,20 520 2300 2269927 sí 
1469/15 Abacus SCCL 78,99 520 2300 2269927 sí 

1559/15 
Associació de voluntaris de 
protecció civil de Calafell 165,00 133 1350 2269942 sí 

10613/14 Catamar 2012 SL 413,82 332 4313 2270100 sí 
10614/14 Catamar 2012 SL 1.900,31 332 4313 2270100 sí 
10663/14 Ute Risclab i Icese 1.858,52 230 9206 2279904 sí 
6136/14 Televisió de Catalunya SA 968,00 120 9240 2279935 sí 
10623/14 Andisa servicios turísticos SL 35,00 131 1320 2302000 sí 
10629/14 Restaurant pizzeria Tropic 10,00 230 9206 2302000 sí 
10661/14 Granja bar Valencia 8,95 230 9206 2302000 sí 
10627/14 Pérez de Andrés José Alejandro 5,70 131 1320 2312000 sí 
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10612/14 
Consorci de normalització 
lingüística 2.112,01 510 9430 4670005 sí 

1473/15 Creu Roja 9.500,00 520 2310 4800000 no 

10619/14 
Nogales Barrero Maria-Bar 
poliesportiu 30,50 520 2320 4800002 sí 

        TotalTotalTotalTotal    25.306,4325.306,4325.306,4325.306,43                              
 
  
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
Sr. Olivella: si us hi sembla també llegim el punt número 7 que també és de 
reconeixement i desprès ja fem per ordre de torn de paraula podem tractar-lo 
conjuntament encara que ho votarem a part. Us hi sembla bé? Doncs senyora secretària si 
pot llegir el número set. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 15 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor 
no adscrit Massimiliano Revello, i 6 abstencions dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/15, per import de 
25.306,43 euros, segons el següent detall: 
 
 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    ORG.ORG.ORG.ORG.    FUNC.FUNC.FUNC.FUNC.    ECON.ECON.ECON.ECON.    
CONSIGNACIO CONSIGNACIO CONSIGNACIO CONSIGNACIO 
A 31/12/14A 31/12/14A 31/12/14A 31/12/14    

Hermoso Santacruz Marina 738,46 413 9330 2020000 sí 
1479/15 Zardoya Otis SA 366,32 421 9200 2130000 no 
1482/15 Simac 2000 SL 602,11 421 9200 2130000 no 
1483/15 Zardoya Otis SA 101,64 421 9200 2130000 sí 
1699/15 Espinosa Daniel 1.611,72 510 3200 2130000 sí 
10659/14 Zardoya Otis SA 53,31 510 3300 2130000 sí 
10615/14 Kravtsova Olexandra 403,82 132 1320 2140000 sí 
10616/14 Garatge Europa Vendrell SL 207,15 132 1320 2140000 sí 
10622/14 Rba revistas SL 42,00 510 3321 2200100 sí 
10660/14 Airbox SA 164,49 132 1320 2210400 sí 
10654/14 Peres sports SL 725,31 132 1320 2210400 sí 
10624/14 Aon Gil y Carvajal SA 71,18 252 9202 2240004 sí 
10625/14 Aon Gil y Carvajal SA 325,00 252 9202 2240004 sí 
1691/15 Nexos iniciatives i serveis SA 358,16 120 9240 2260200 sí 
10655/14 Aqua direct blue planet sl 17,20 132 1320 2269900 sí 
10656/14 Aqua direct blue planet sl 94,62 132 1320 2269900 sí 
10662/14 Aqua direct blue planet sl 8,60 230 9206 2269900 sí 
1556/15 Aqua direct blue planet sl 21,51 260 9201 2269900 sí 
1475/15 Mañé Matinero Josep 23,25 320 2410 2269900 sí 
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1489/15 Aqua direct blue planet sl 4,30 421 1720 2269900 sí 
10651/14 Aqua direct blue planet sl 4,30 431 1530 2269900 sí 
10652/14 Aqua direct blue planet sl 21,51 431 1530 2269900 sí 
10653/14 Aqua direct blue planet sl 77,74 431 1530 2269900 sí 
10657/14 Aqua direct blue planet sl 21,51 510 3300 2269900 sí 
10658/14 Aqua direct blue planet sl 8,60 510 3300 2269900 sí 
10620/14 Masdeu alimentació SAU 180,35 520 2300 2269900 sí 
1462/15 Ferret Casulleras SL 415,03 520 2320 2269900 sí 
1472/15 Aqua direct blue planet sl 12,90 540 2340 2269900 sí 
10626/14 Cubellas color SL 130,68 432 1530 2269901 sí 
ºº10621/14 Tandem wellness SL 117,38 520 2320 2269907 sí 
1459/15 Rasdal dxt SL 1.083,68 520 2320 2269907 sí 

10617/14 
Col.legi oficial de psicologia 
de Catalunya 96,80 230 9206 2269919 sí 

10618/14 
Col.legi oficial de psicologia 
de Catalunya 96,80 230 9206 2269919 sí 

1468/15 Abacus SCCL 12,20 520 2300 2269927 sí 
1469/15 Abacus SCCL 78,99 520 2300 2269927 sí 

1559/15 
Associació de voluntaris de 
protecció civil de Calafell 165,00 133 1350 2269942 sí 

10613/14 Catamar 2012 SL 413,82 332 4313 2270100 sí 
10614/14 Catamar 2012 SL 1.900,31 332 4313 2270100 sí 
10663/14 Ute Risclab i Icese 1.858,52 230 9206 2279904 sí 
6136/14 Televisió de Catalunya SA 968,00 120 9240 2279935 sí 
10623/14 Andisa servicios turísticos SL 35,00 131 1320 2302000 sí 
10629/14 Restaurant pizzeria Tropic 10,00 230 9206 2302000 sí 
10661/14 Granja bar Valencia 8,95 230 9206 2302000 sí 

10627/14 
Pérez de Andrés José 
Alejandro 5,70 131 1320 2312000 sí 

10612/14 
Consorci de normalització 
lingüística 2.112,01 510 9430 4670005 sí 

1473/15 Creu Roja 9.500,00 520 2310 4800000 no 

10619/14 
Nogales Barrero Maria-Bar 
poliesportiu 30,50 520 2320 4800002 sí 
TotalTotalTotalTotal    25.306,4325.306,4325.306,4325.306,43                    

 
  
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
 
7.7.7.7.    PROPOSTA D’APROVACIO EXPEDIENT NUM. PROPOSTA D’APROVACIO EXPEDIENT NUM. PROPOSTA D’APROVACIO EXPEDIENT NUM. PROPOSTA D’APROVACIO EXPEDIENT NUM. 1/15 DE RECONEIXEMENT 1/15 DE RECONEIXEMENT 1/15 DE RECONEIXEMENT 1/15 DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITS DE L’OAM FUNDACIO CASTELL DE CALAFELL, PER EXTRAJUDICIAL DE CREDITS DE L’OAM FUNDACIO CASTELL DE CALAFELL, PER EXTRAJUDICIAL DE CREDITS DE L’OAM FUNDACIO CASTELL DE CALAFELL, PER EXTRAJUDICIAL DE CREDITS DE L’OAM FUNDACIO CASTELL DE CALAFELL, PER 
IMPORT DE 1.072,01 EUROS.IMPORT DE 1.072,01 EUROS.IMPORT DE 1.072,01 EUROS.IMPORT DE 1.072,01 EUROS. 
  
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
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1.    Per la Resolució de  l’Oam Fundació Castell de Calafell de data 17 d’abril de 2015 s’ha 
iniciat l’expedient núm. 1/15 per aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de 
crèdits. 
 
2. Per la Resolució de l’Oam Fundació Castell de Calafell de data 17 d’abril de 2015 
s’acorda aprovar l’expedient núm. 1/15 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per 
import de 1.072,01 euros. 
 
3. 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. 
 
4. Vistos els informes que s’adjunten a l’expedient. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
2. Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres de CIU, PPC 
i PSC, i l’abstenció d’UAM, proposa al Ple: 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/15 de l’Oam Fundació 
Castell de Calafell, per import de 1.072,01 euros, segons el següent detall: 
 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    ORG.ORG.ORG.ORG.    FUNC.FUNC.FUNC.FUNC.    ECON.ECON.ECON.ECON.    
consign.a consign.a consign.a consign.a 
31/12/1431/12/1431/12/1431/12/14    

49/15 
Fundació Privada Santa Teresa del 
Vendrell-Ventall 600,00 300 3360 2260923 sí 

47/15 Clece SA 186,29 300 3360 2260924 sí 
50/15 Aqua direct blue planet sl 56,24 300 3360 2269900 sí 
48/15 ACM Risclab 193,18 300 3360 2279904 sí 
51/15 ACM Risclab 36,30 300 3360 2279904 sí 
        TotalTotalTotalTotal    1.072,011.072,011.072,011.072,01                              

 
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
Sra. López: com és habitual però en aquest mandat només es passa un expedient de 
reconeixement extraordinari de crèdits per factures que per algun motiu, ja sigui perquè 
han entrat molt tard o no s’hagin pogut gestionar en l’última quinzena de l’exercici doncs 
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s’aproven per poder fer el pagament d’aquestes. En aquest sentit com veuen sempre s’ha 
intentat durant aquest mandat que els gestors pressupostaris ho tinguessin tot al dia, 
d’aquí l’ import de vint-i-cinc mil euros, més mil i pico d’euros de l’organisme autònom 
que tenim. I per tant, abans normalment es feia el mes de juny perquè dóna temps a que 
tothom tingui les factures però degut a que el mes de maig hi ha eleccions i haurà un 
possible canvi de governs doncs es creu oportú avançar-lo i tenir satisfetes aquestes 
obligacions amb els tercers d’aquest ajuntament. Simplement és això. És un tràmit tècnic, 
pur i dur, que sempre es fa a l’ajuntament perquè és na qüestió de temps i no podem 
gestionar-lo d’altra manera. Sí que el que s’ha intentat i s’ aconseguit és reduir al màxim 
els imports i les factures a tramitar per no generar un perjudici en aquest cas, als 
proveïdors. Gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM, i 6 abstencions 
dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/15 de l’Oam Fundació 
Castell de Calafell, per import de 1.072,01 euros, segons el següent detall: 
 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    ORG.ORG.ORG.ORG.    FUNC.FUNC.FUNC.FUNC.    ECON.ECON.ECON.ECON.    
consign.a consign.a consign.a consign.a 
31/12/1431/12/1431/12/1431/12/14    

49/15 
Fundació Privada Santa Teresa del 
Vendrell-Ventall 600,00 300 3360 2260923 sí 

47/15 Clece SA 186,29 300 3360 2260924 sí 
50/15 Aqua direct blue planet sl 56,24 300 3360 2269900 sí 
48/15 ACM Risclab 193,18 300 3360 2279904 sí 
51/15 ACM Risclab 36,30 300 3360 2279904 sí 
        TotalTotalTotalTotal    1.072,011.072,011.072,011.072,01                              

 
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
    
8888. . . . PROPOSTA EN RELACIÓ A LA PROPOSTA EN RELACIÓ A LA PROPOSTA EN RELACIÓ A LA PROPOSTA EN RELACIÓ A LA INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A L'ARTICLE 104.BIS LRBRL SOBRE EL COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A L'ARTICLE 104.BIS LRBRL SOBRE EL COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A L'ARTICLE 104.BIS LRBRL SOBRE EL COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A L'ARTICLE 104.BIS LRBRL SOBRE EL 
NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUALNOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUALNOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUALNOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL    
    
FetsFetsFetsFets    

 
1. L’Ajuntament de Calafell, en sessió extraordinària de data 12 de desembre de 2013, 

va aprovar inicialment el pressupost municipal i la plantilla per a l’any 2014, el qual es 
va publicar al BOP de Tarragona núm. 287, de 14 de desembre de 2013. En la mateixa 
sessió es va aprovar l’actual relació de llocs de treball. 

 
2. El 16 de gener de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Calafell, en sessió extraordinària, va 

aprovar definitivament el pressupost municipal i la plantilla per a l’any 2014, el qual es 
va publicar al BOP de Tarragona núm. 17, de 22 de gener de 2014.  
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3. En l’esmentada relació de llocs i plantilla hi figuren, entre d’altres, els següents llocs de 

treball reservats a personal eventual. 
 

Denominació del lloc de treball Nombre de llocs Ocupats 
actualment 

Vacants 
actualment 

Coordinador 1 - 1 
Secretari/ària Promoció econòmica 1 1 - 
TotalTotalTotalTotal    2222    1111    1111    

 
4. Els límits màxims a les dotacions de llocs, la cobertura dels quals correspon a personal 

eventual, es regulen a l'apartat primer de l'article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Per als Ajuntaments de municipis 
amb població superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants s'admet la inclusió en 
les seves plantilles de llocs de treball de personal eventual per un nombre que no 
podrà excedir de set (7). 
 

5. El  padró municipal de Calafell té un nombre superior a 20.000 habitants. 
 

6. El 16 d’abril de 2015 la directora de Recursos Humans emet informe número 
150/2015, i que queda unit a l’expedient, sobre el compliment d'allò previst a l'article 
104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-
, en relació al nombre de llocs de treball de personal eventual en aquesta Corporació. 

 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l'Administració Local, i amb vigència des de l'1 de desembre de 2013, introdueix a 
l'articulat de la LRBRL l'article 104.bis, els apartats 5è i 6è disposen: 

 
“5. Les Corporacions locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i al 
Butlletí Oficial de la Província o, si escau, de la Comunitat Autònoma uniprovincial el 
nombre dels llocs de treball reservats a personal eventual. 
6. El President de l'Entitat Local informarà al Ple amb caràcter trimestral del compliment 
d'allò previst a aquest article". 
 
2. Article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Règim 

Local. 
 

3. Decret d’Alcaldia núm. 2688/2011, d’1 de juliol, pel qual es va fer delegació genèrica 
a la  Tinent d’Alcalde, Sra. Ma Montserrat López Ureña, de les atribucions en matèria 
de Serveis Interns. 

 
4. Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret 

Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, en quant a les competències del Ple. 
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Proposta a la Comissió Proposta a la Comissió Proposta a la Comissió Proposta a la Comissió Informativa de Serveis InternsInformativa de Serveis InternsInformativa de Serveis InternsInformativa de Serveis Interns    
 

La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres de CIU, PPC i 
UAM, i l’abstenció dels membres del PSC-PM, proposa al Ple: 
 

1. Ordenar la publicació del nombre de llocs de treball reservats a personal eventual 
al servei d'aquesta Corporació, corresponent al segon semestre de l'exercici 2014, 
a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, així com al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona, i amb el següent detall: 

 
Llocs de treball reservats a personal eventual: 
Denominació del lloc de treball Nombre de llocs Ocupats 

actualment 
Vacants 
actualment 

Coordinador 1 - 1 
Secretari/ària Promoció econòmica 1 1 - 
TotalTotalTotalTotal    2222    1111    1111    

 
 

2. Informar al Ple que d’acord amb les previsions contingudes a la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, es dóna 
compliment a les obligacions previstes a l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en matèria de personal eventual. 

3. Notificar aquest acord al departament de Recursos Humans, a la Secretaria 
municipal, a la Intervenció i Tresoreria Municipals pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 

 
Sra. López: sí. Amb l’entrada en vigor de la llei ARSAL van sorgir una sèrie d’obligacions 
per part de l’administració local cap a l’estat i el que deien és que nosaltres establíem un 
màxim de càrrec de confiança en base a la població. En aquest cas a l’ajuntament de 
Calafell pel seu número d’habitants li corresponien set càrrec de confiança. És el que es va 
aprovar i s’ha mantingut durant aquest mandat; ha estat com a llocs de treball dos places 
de càrrec de confiança. Però no obstant, actualment i des de fa un temps només tenim 
ocupada una plaça de càrrec de confiança. Per tant encara que els llocs de treball siguin 
dos, segons ens ha informat la secretària en funcions ara mateix, actualment només hi ha 
un càrrec de confiança a l’ajuntament de Calafell i això vull que quedi clar i que quedi 
constància. Així mateix dins del control d’austeritat que s’ha dut a terme durant aquest 
mandat no només no hem sobrepassat, o no hem arribat, al límit establert per la llei 
ARSAL que són set càrrecs de confiança ja que nosaltres el que hem fet és només disposar 
en alguns moments de dos i actualment des de fa un temps una persona de càrrec de 
confiança. Gràcies. 
 
Sra. López: senyor Parera, en aquest cas la meva funció és com a regidora de RH; no és 
una qüestió de regidoria d’Hisenda. Al marge d’això avui és el rol en aquest punt que em 
toca fer. Comentar-li que no és una qüestió de que quedi clar o no, sinó que és una 
normativa que es va aprovar en el seu moment on és molt clar i evident que per número 
d’habitants pots accedir o pots tenir un màxim de càrrecs de confiança. En aquest cas, 
insisteixo a Calafell li toquen set, i actualment ocupats a l’ajuntament de Calafell només hi 
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ha un. Això més que res perquè ho tingui clar. Si ha suposat o li ha general algun tipus de 
dubte la meva informació vull fer-li aquesta explicació perquè li quedi clar. Gràcies. 
 
Sr. Parera: senyora ponent rectifico el d’hisenda. Em dirigeixo a la senyora ponent rectifico 
el d’hisenda però el de la senyora ponent no. 
 
Sr. Olivella: de totes maneres això està marcat per llei, no? 
 
Sra. López: sí, és normativa. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor 
no adscrit Massimiliano Revello, i 6 abstencions dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
1. Ordenar la publicació del nombre de llocs de treball reservats a personal eventual 
al servei d'aquesta Corporació, corresponent al segon semestre de l'exercici 2014, a la seu 
electrònica d'aquest Ajuntament, així com al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i 
amb el següent detall: 
 
 

Llocs de treball reservats a personal eventual: 
Denominació del lloc de treball Nombre de llocs Ocupats 

actualment 
Vacants 
actualment 

Coordinador 1 - 1 
Secretari/ària Promoció econòmica 1 1 - 
TotalTotalTotalTotal    2222    1111    1111    

 
 

2. Informar al Ple que d’acord amb les previsions contingudes a la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, es dóna 
compliment a les obligacions previstes a l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en matèria de personal eventual. 
 
3. Notificar aquest acord al departament de Recursos Humans, a la Secretaria 
municipal, a la Intervenció i Tresoreria Municipals pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 

 
 
9. 9. 9. 9. PROPOSTA EN RELACIÓ A LA PROPOSTA EN RELACIÓ A LA PROPOSTA EN RELACIÓ A LA PROPOSTA EN RELACIÓ A LA RECLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA DE CARÀCTER RECLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA DE CARÀCTER RECLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA DE CARÀCTER RECLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA DE CARÀCTER 
ECONÒMIC DEL GRUP C2 A C1 DELS MEMBRES DE L’ESCALA BÀSICA  (AGENTS I ECONÒMIC DEL GRUP C2 A C1 DELS MEMBRES DE L’ESCALA BÀSICA  (AGENTS I ECONÒMIC DEL GRUP C2 A C1 DELS MEMBRES DE L’ESCALA BÀSICA  (AGENTS I ECONÒMIC DEL GRUP C2 A C1 DELS MEMBRES DE L’ESCALA BÀSICA  (AGENTS I 
CAPORALS), ADSCRITS AL COS DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL, PER APLICACIÓ CAPORALS), ADSCRITS AL COS DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL, PER APLICACIÓ CAPORALS), ADSCRITS AL COS DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL, PER APLICACIÓ CAPORALS), ADSCRITS AL COS DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL, PER APLICACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 16/1991, DE 10 DE JULIOL, DE LES POLICIESDE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 16/1991, DE 10 DE JULIOL, DE LES POLICIESDE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 16/1991, DE 10 DE JULIOL, DE LES POLICIESDE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 16/1991, DE 10 DE JULIOL, DE LES POLICIES    
LOCALS, MITJANÇANT LA LLEI 3/2015, D’11 DE MARÇ, DE MESURES FISCALS, LOCALS, MITJANÇANT LA LLEI 3/2015, D’11 DE MARÇ, DE MESURES FISCALS, LOCALS, MITJANÇANT LA LLEI 3/2015, D’11 DE MARÇ, DE MESURES FISCALS, LOCALS, MITJANÇANT LA LLEI 3/2015, D’11 DE MARÇ, DE MESURES FISCALS, 
FINANCERES I ADMINISTRATIVES.FINANCERES I ADMINISTRATIVES.FINANCERES I ADMINISTRATIVES.FINANCERES I ADMINISTRATIVES. 
  
 
FetsFetsFetsFets    
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1. El 13 de març de 2015 es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC número 6830) la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives. L’article 65 d’aquesta disposició estableix el següent: 
 
“S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les 
policies locals, amb el text següent: 
«Setena 
»1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de 
l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup 
C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública. 
»2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base 
resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries 
de la relació de llocs de treball corresponent. 
»3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de 
classificació a què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de 
classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets. 
»4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs 
selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques 
corresponents al grup C2. 
»5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència 
o reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu. 
»6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre referides als nous grups 
de classificació professional: 
»– A l’escala superior, el grup A1. 
»– A l’escala executiva, el grup A2. 
»– A l’escala intermèdia, el grup C1. 
»– A l’escala bàsica, el grup C2.»” 
 
2. La disposició final tercera de l’esmentada Llei 3/2015 disposa que aquesta llei entra 
en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, per la qual cosa ha entrat en vigor el 14 de març de 2015. 
 
3. Per aplicar la transcrita disposició addicional setena de la Llei 16/1991, la diferència 
retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les 
retribucions complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.  
 
4. Atès que les retribucions complementàries de la relació de llocs de treball són el 
complement de destí i el complement específic, per tant, s’ha de deduir del complement 
específic, atès que el complement de destinació està afectat per la consolidació del grau 
personal que es pugui tenir, i per la determinació fixa de la seva quantia en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat anuals, i per tant, no pot ser d’aplicació aquesta 
deducció. 
 
5. El 14 d’abril de 2015 la directora de Recursos Humans emet informe número 
148/2015, que queda unit a l’expedient. 
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6. El 20 d’abril de 2015 es du a terme una reunió amb la representació sindical i 
unitària del personal de la Corporació per tal de sotmetre’s aquesta proposta a la seva 
consideració. 
 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
5. Article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives de la Generalitat de Catalunya (DOGC número 6830, de 13/03/2015). 
 
6. Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública. 
 
7. Articles 22 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, en quant a les retribucions del personal funcionari. 
 
8. Actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell, aprovada en sessió 
extraordinària el 12 de desembre de 2013, pel Ple de la Corporació municipal. 
 
9. Decret d’Alcaldia núm. 2688/2011, d’1 de juliol, pel qual es va fer delegació 
genèrica a la  Tinent d’Alcalde, Sra. Ma Montserrat López Ureña, de les atribucions en 
matèria de Serveis Interns. 
 
10. Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del 
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, en quant correspon al Ple l'aprovació de la plantilla de personal i de la 
relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes 
i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual. 
    
Proposta a la Comissió Informativa de Serveis InternsProposta a la Comissió Informativa de Serveis InternsProposta a la Comissió Informativa de Serveis InternsProposta a la Comissió Informativa de Serveis Interns    
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns, amb el vot favorable dels membres de CIU i PPC, i 
les abstencions dels membres d’UAM i PSC-PM, proposa al Ple: 
 
1. Classificar, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1 les 
categories d’agent i caporal de l’escala bàsica del Cos de la Policia local de l’Ajuntament 
de Calafell, d’acord amb el que estableix la Llei 16/1991, amb efectes del 14 de març de 
2015. 
 
2. Deduir del complement específic, en còmput anual, d’agents i caporals adscrits al 
Cos de la Policia local de Calafell, la diferència retributiva del sou base resultant de la 
classificació en el grup C1. 
 
3. Notificar aquest acord al departament de Recursos Humans, a la Intervenció i 
Tresoreria Municipals, i a la gestoria que porta els assumptes de personal d’aquest 
Ajuntament, i informar a la Junta de Personal i a les seccions sindicals pel seu coneixement 
i als efectes escaients. 
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Sra. López: ja ha informat la secretària en aquest cas. És l’aplicació d’una modificació, s’ha 
afegit una disposició addicional a la llei 16/91 i per tant nosaltres ens veiem novament en 
l’obligació de tenir que aplicar-lo. El que hem de ressaltar en aquest punt és que aquesta 
modificació no suposa augment retributiu dels agents de la policia local ni dels caporals. 
Simplement és una redistribució. El que fa és redistribuir el que són els imports, les 
retribucions, els diners que cobren mensualment d’específic al bàsic, al sou bàsic. 
Simplement és això. Més que res perquè en algun moment donat ha sorgit alguna 
miqueta de discussió si és que realment el que s’està fent és incrementar o no el sou dels 
treballadors de l’ajuntament. En aquest cas vull que quedi palès que no és cert, sinó 
simplement re classificar en funció d’una normativa, en aquest cas nua disposició 
addicional que aprova la Generalitat. S’ha de dir que aquesta modificació no només afecta 
a la Generalitat de Catalunya sinó també ala comunitat de Madrid i la comunitat d’Aragó. 
Gràcies.  
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, acorda: 
 
1. Classificar, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1 les categories 
d’agent i caporal de l’escala bàsica del Cos de la Policia local de l’Ajuntament de Calafell, 
d’acord amb el que estableix la Llei 16/1991, amb efectes del 14 de març de 2015. 
 
2. Deduir del complement específic, en còmput anual, d’agents i caporals adscrits al Cos 
de la Policia local de Calafell, la diferència retributiva del sou base resultant de la 
classificació en el grup C1. 
 
3. Notificar aquest acord al departament de Recursos Humans, a la Intervenció i Tresoreria 
Municipals, i a la gestoria que porta els assumptes de personal d’aquest Ajuntament, i 
informar a la Junta de Personal i a les seccions sindicals pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 
 
10101010. PROPOSTA ACCEPTACIÓ CESSIONS OFERTES PERPROPOSTA ACCEPTACIÓ CESSIONS OFERTES PERPROPOSTA ACCEPTACIÓ CESSIONS OFERTES PERPROPOSTA ACCEPTACIÓ CESSIONS OFERTES PER    DESARROLLOS DESARROLLOS DESARROLLOS DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS GAUDIR II, SL., EN COMPLIMENT DE LA CLÀUSULA 3ª DEL CONVENI INMOBILIARIOS GAUDIR II, SL., EN COMPLIMENT DE LA CLÀUSULA 3ª DEL CONVENI INMOBILIARIOS GAUDIR II, SL., EN COMPLIMENT DE LA CLÀUSULA 3ª DEL CONVENI INMOBILIARIOS GAUDIR II, SL., EN COMPLIMENT DE LA CLÀUSULA 3ª DEL CONVENI 
URBANISTIC SIGNAT AMB L'AJUNTAMENT DE CALAFEL I INCORPORAT AL POUMURBANISTIC SIGNAT AMB L'AJUNTAMENT DE CALAFEL I INCORPORAT AL POUMURBANISTIC SIGNAT AMB L'AJUNTAMENT DE CALAFEL I INCORPORAT AL POUMURBANISTIC SIGNAT AMB L'AJUNTAMENT DE CALAFEL I INCORPORAT AL POUM    
    
FetsFetsFetsFets    
 
En data 23 de setembre de 2009, la societat Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, SL, (del Grup 
Inmobiliari Gaudir) va signar amb l’Ajuntament de Calafell un conveni urbanístic en relació a 
diferents sectors inclosos en la revisió del planejament urbanístic general del municipi de Calafell. 
Acordant-se en la seva Clàusula Quarta que, una vegada aprovat definitivament el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Calafell, el  Grup Inmobiliaria Gaudir cediria de forma voluntària i 
gratuïta a l’Ajuntament de Calafell les 20 hectàrees de terreny destinades a parc territorial, en 
concret, part de la superfície de l’antic Sector II-C que el nou POUM ha exclòs del nou Sector 
Comafarella i que el classificaria com a parc territorial en sòl no urbanitzable. 
 
Atès que el POUM de Calafell va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona el 24 de gener de 2011 i publicat en el DOGC el 24 d’octubre de 2011. 
 
En data 14 de juliol de 2014 (RGE 23.233, 17-4-2014), per correu administratiu, l’empresa 
Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, SL, va formular a l’Ajuntament de Calafell sol·licitud de 
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declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació de part de la parcel·la 6 “vials” que ha de 
ser objecte de cessió i sol·licitud d’acceptació de l’oferiment de cessió de les parcel·les relacionades 
a continuació de la seva propietat classificades pel POUM de Calafell com a parc territorial en sòl no 
urbanitzable encara que deixa pendent la cessió a la futura definició exacta de la superfície de 
cessió  de la finca 36.586 (en la seva part de vials). 
 
En data 21 d’abril de 2015, la interessada va reformular al seu oferiment de cessió a l’Ajuntament 
de Calafell concretant-se en les finques registrals i cadastrals que tot seguit es relacionen: 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecte Director del Servei d’Urbanisme i Habitatge, de data 
22 d’abril de 2015, pel que declara procedent:  
 
1.- Declarar la innecessarietat de la llicència de parcel·lació urbanística en relació a la finca 36.586 
(en la seva part de vials), propietat de Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, SL, amb la finalitat 
de procedir a la cessió dels espais destinats a parc territorial en sòl no urbanitzable.  
 
2.- Acceptació de l’oferta de cessió dels terrenys destinats a parc territorial en sòl no urbanitzable 
amb una superfície total de 235.000.- m2. 
 
Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret     
 
En relació a la cessió de les finques, d’acord amb el Conveni Urbanístic, de 23 de setembre de 
2009, com a part integrant del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell.  
 
En relació a la declaració d’inecessarietat, d’acord amb l’article 27.1.a) del Decret 64/2014, de 13 
de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, disposa que: 
  

27.1.- Cuando una división u operación a que hace referencia el art. 25 no constituye 
parcelación urbanística, el órgano municipal competente para fiscalizarla previamente debe 
declarar innecesaria la licencia urbanística de parcelación en los supuestos siguientes: 
 
a) Cuando la superficie de los lotes resultantes sea igual o superior a la unidad mínima de 
cultivo o forestal, según corresponda, o cuando, si no alcanzan la superficie mínima 
exigida, se agrupen inmediatamente con terrenos contiguos para constituir fincas de 
superficie igual o superior a la unidad mínima de cultivo o forestal correspondiente. 

 

Examinada la documentació que l’acompanya, atès els informes esmentats, que queden incorporats 
a l’expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció dels 
grups municipals de UAM i el PSC, proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
    
PRIMER. DECLARARPRIMER. DECLARARPRIMER. DECLARARPRIMER. DECLARAR la innecessarietat de llicència de parcel·lació de la finca registral 36.586 
propietat de l’empresa Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, SL, que es detalla seguidament, 
d’acord amb el que preveu l’article 27.1.a) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística:  

 
Sr. Solé: sí, com seguim fent en altres plens qualsevol tipus d’edifici que està catalogat i 
demana algun tipus de reforma doncs té una bonificació en ICIO que és la llicència 
d’obres en funció de si es tracta d’una manera o altra. En aquest cas es tracta d’un 95 % 
d’una vivenda d’aquí dalt del poble, al carrer Aire número 1, i l’altra al carrer Montserrat, 
44 que es tracta de l’església de la platja de Calafell. Per tant unificació i tràmit fet. 
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Sr. Solé: moltes gràcies i bon dia a tothom. Estem complint part del conveni que es va 
signar en el 2009 entre l’ajuntament de Calafell i el grup Gaudí, el qual un cop estigués 
aprovat el planejament hi hauria la declaració de llicència de parcel·lació d’unes parcel·les i 
l’oferiment de l’acceptació de les parcel·les del mateix espai. Estem parlant, perquè ens 
entenguin tots els que ens escolten, de la zona compresa entre Valldemar, les Brises i les 
Vil·les per damunt de l’autopista a Segur de Calafell. Són dos-cents trenta cinc mil metres 
quadrats que són no urbanitzables i donem compliment a aquesta clàusula que sinó 
recordo malament era la quarta. Sí que vull especificar que ells van demanar-ho al 2014 
però per un aclariment de metres quadrats i de concreció a nivell topogràfic ha estat 
bastant difícil de concretar-ho de manera ràpida i per això ho aprovem ara al cap de mig 
any. D’alguna forma donem sortida al que es va pactar entre l’ajuntament i Gaudí. Res 
més. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres assistents que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal 
acorda:  
 
PRIMER. DECLARARPRIMER. DECLARARPRIMER. DECLARARPRIMER. DECLARAR la innecessarietat de llicència de parcel·lació de la finca registral 36.586 
propietat de l’empresa Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, SL, que es detalla seguidament, 
d’acord amb el que preveu l’article 27.1.a) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística:  

 
FincaFincaFincaFinca    
RegistralRegistralRegistralRegistral    

Superfície Reg. Superfície Reg. Superfície Reg. Superfície Reg. 
Prop.Prop.Prop.Prop.    

Superfície de cessióSuperfície de cessióSuperfície de cessióSuperfície de cessió    RestaRestaRestaResta    

 
36.586 
 

 
44261,71 m2 

 
27852,00 m2 

 
16409,71 m2 

 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    ACCEPTARACCEPTARACCEPTARACCEPTAR, en compliment de les obligacions derivades del Conveni Urbanístic, de 23 de 
setembre de 2009, document integrant del POUM de Calafell, la cessió gratuïta i lliure de càrregues 
i gravàmens feta per l’empresa DESARROLLOS INMOBILIARIOS GRUPO GAUDIR II, SL, de les finques 
classificades com a parc territorial en sòl no urbanitzable amb una superfície total de 235.000.- m2 
i que tot seguit es relacionen i descriuen: 
 

  
ParcelasParcelasParcelasParcelas    Referencia catastralReferencia catastralReferencia catastralReferencia catastral    Finca RPFinca RPFinca RPFinca RP    

Superficie Superficie Superficie Superficie 
que se cedeque se cedeque se cedeque se cede    

1 ZV oeste   36.584 27.371 
2 O-11 3646601CF8634N0001AW 3.167 8.927 
3 O-18 3746701CF8634N0001UW 3.181 13.251 
4 O-19 3645501CF8634N0001WW 3.183 6.599 
5 O-20 3846601CF8634N0001KW 3.185 3.273,50 
6 viales   

36.586 
21.859,61 

7 O-8 3649106CF8634N0000RQ 1.137 
8 O-10 3748101CF8634N0001HW 4.855,00 

9 P-4 
3647601CF8634N0001HW 

  13.940,00 
3447701CF8634N0001DW 
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3648101CF8634N0001QW 
10 P-10 3240901CF8634S0001WP 3.245 8.796 
11 P-11 3340101CF8634S0001IP 3.247 16.271 
12 P-12 3039201CF8633N0001MI 3.249 8.180 
13 P-13 3140101CF8634S0001QP 3.251 8.760 
14 P-14 3239701CF8633N0001RI 3.253 19.920 
15 P-15 

3138401CF8633N0001KI 
3.255 23.800 

16 P-16 3.257 13.080 
17 P-17 3037601CF8633N0001YI 3.259 12.220 
18 P-18 3136501CF8633N0001SI 3.261 8.360 
19 

P-20 
3036908CF8633N0001UI 

3.265 14.399,89 
20 3036901CF8633N0001DI 
  TOTALTOTALTOTALTOTAL        235.000235.000235.000235.000    
 

TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    PROCEDIRPROCEDIRPROCEDIRPROCEDIR a l’efectiva ocupació dels 235.000.- m2 relacionats l’anterior apartat i 
inscriure’ls al Registre de la Propietat de Calafell i a l’inventari municipal com a sistemes d’espais 
lliures naturals. 
 

QUART.QUART.QUART.QUART.----    NOTIFICARNOTIFICARNOTIFICARNOTIFICAR la present resolució a la interessada, DESARROLLOS INMOBILIARIOS GRUPO 
GAUDIR II, SL. 
    

CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.----    MANIFESTARMANIFESTARMANIFESTARMANIFESTAR a la interessada que si vol impugnar la present resolució, que posa fi a la 
via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació. 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 09:31, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretària en dono fe. 


