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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: PLE2015/9PLE2015/9PLE2015/9PLE2015/9    
    
    
A Calafell, en data 3 d'agost de 2015, es reuneixen els membres del Ple de l'Ajuntament, 
sota la presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors 
anomenats a continuació, assistits pel secretari accidental de la corporació senyor José 
María González Matheu, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter extraordinari de 
primera convocatòria. 
 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
    
Sr/a. ALBERT PIJUAN HEREU 
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
Sr/a. JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ  
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. IVAN MONTEJO SARIAS 
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ  
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA  
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JACOB BALAGUER MESTRE 
Sr/a. JOAN SOLER GUASCH 
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
    
NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    
    
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 
 
    
 
I a les 18:00, el Sr president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
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1. R1. R1. R1. RATIFICACIÓ DE ATIFICACIÓ DE ATIFICACIÓ DE ATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ 
LOCALLOCALLOCALLOCAL    
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL), 

amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, 
produint i fomentant les seves programacions i, en general, promovent i col·laborant 
en totes les activitats que condueixen al desenvolupament del món de la comunicació 
local.  

 
2. Per tal de gestionar directament els serveis relatius a l'àmbit de la comunicació local, el 

CCL va constituir el novembre de 1994 una societat mercantil, l'Agència de 
Comunicació Local, SA (ACL). 

 
3. Actualment les entitats que constitueixen el CCL són la Diputació de Barcelona, 

l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de 
tota Catalunya i el Consorci EMUN Terres de Ponent. Les aportacions al Consorci 
provenen exclusivament de la Diputació de Barcelona. 

 
4. El 25 de març de 2009, el Ple de la Corporació va sol·licitar la incorporació de 

l’Ajuntament de Calafell al CCL, va acceptar els seus estatuts i va aprovar al 
formalització del conveni d’adhesió al CCL. 

 
5. El sector industrial dels mitjans de comunicació, s'està veient simultàniament impactat 

pels canvis tecnològics i alhora per la profunditat de la crisis econòmica que afecta a 
l'estat espanyol i la resta d'estats de la Unió Europea. Aquest situació està produint 
canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, que afecten a mitjans de tota mena 
de suports; ràdio, premsa, televisió, internet, etc., i tant els de titularitat pública com els 
de privada. I en aquest difícil context els mitjans de comunicació locals no escapen a 
aquesta situació, doncs tant el procés de canvi tecnològic, com la difícil conjuntura 
econòmica dels ajuntaments i consorcis públics titulars dels mitjans públics locals, els 
condiciona com a la resta del sector. Conseqüència d'aquesta situació de crisi, els 
darrers anys s'han anat produint canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, i la 
Diputació de Barcelona va respondre amb la reorganització de les estructures de suport 
a la comunicació local en les que participa de forma exclusiva o majoritària amb 
l'objectiu de potenciar el recolzament a les entitats de comunicació audiovisual del 
territori amb la finalitat de garantir la seva sostenibilitat i aconseguir un major grau 
d'eficiència en la prestació dels serveis, mitjançant el subministrament de continguts i 
serveis de qualitat i la col·laboració, si s'escau, amb d'altres entitats públiques del 
sector. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a través d'una única 
entitat els recursos econòmics que aporta cercant la major eficàcia i eficiència del seu 
ús dins un marc global que respon a una voluntat d'assignar més recursos econòmics 
de manera directa a la viabilitat i la sostenibilitat de l'activitat de servei públic dels 
mitjans locals. Aquest procés va culminar amb la creació de l'entitat Xarxa Audiovisual 
Local, SL (en endavant, XAL, SL) que és una societat mercantil limitada de capital 
íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, la qual disposa del 100% de 
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la participació, per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment 
de la comunicació audiovisual local. Emmarcat dins el procés de reestructuració de les 
estructures de suport a la comunicació local, el Consell d'Administració de l'Agència de 
Comunicació Local, SA, (ens instrumental del CCL) en data 19 de desembre de 2012 va 
aprovar el projecte de cessió dels actius i passius de la societat a favor de la nova entitat 
XAL, SL. L'acord va ser posteriorment aprovat pel Consell General del CCL constituït en 
Junta General de l'ACL. 

 
6. Durant l'any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d'actius i passius d'aquesta 

societat a favor de la empresa pública XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i 
simultàniament ha estat dissolta i liquidada l'Agència de Comunicació Local, SA. 
Aquest procés legal es va allargar durant pràcticament tot l'any 2013 durant el qual 
l'Agència de Comunicació Local va subsistir com a persona jurídica però no va portar a 
terme cap mena d'activitat. La liquidació definitiva de l'ACL data de 9 de gener de 
2014. Com a conseqüència d'aquest procés, el CCL, a partir de l'exercici 2013, va 
veure reduïda dràsticament les aportacions dels ens que en formen part, ja que les 
activitats de producció audiovisual, que es canalitzaven per mitja de l'Agència de 
Comunicació Local, entitat filial del Consorci, varen ser assumides per la nova entitat 
XAL, SL. Des de l'1 de gener de 2013, i per tant durant tot l'exercici 2014, els serveis 
del Consorci es presten a través de l'estructura de la Xarxa Audiovisual Local, SL. Les 
entitats adherides al Consorci han tingut la possibilitat d'adherir-se al Protocol General 
de serveis de la XAL fins al 31 de desembre de 2014; totes aquelles que ho han 
considerat convenient ho han fet. L’Ajuntament de Calafell es va adherir a la XAL el 18 
de març de 2015. Actualment ens trobem en la nova fase d'ampliació de capital de la 
XAL mitjançant la incorporació de la resta de diputacions catalanes amb l'objectiu de 
concentrar i vehicular tota la política pública de foment a la comunicació local tant de 
ràdio com de televisió. Aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les 
estructures administratives fruit de la racionalització del sector públic fan convenient 
adoptar la decisió de dissoldre i liquidar el Consorci de Comunicació Local. 

 
7. El 26 de març de 2015, el Consell General del Consorci de Comunicació Local va 

aprovar, entre d’altres, inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local així 
com la seva liquidació, i va donar-ne trasllat a les entitats integrants del Consorci als 
efectes de la ratificació dels acords adoptats.  

 
8. El 23 de juny de 2015, la secretària accidental ha informat favorablement la proposta. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Els consorcis locals es troben regulats als articles 87 de la Llei 75/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases de règim local, 269 a 272 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d'abril) i els articles 113 a 115 de la Llei 
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de es administracions 
públiques de Catalunya.  
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2. Els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, regulen, respectivament, la 
constitució i la dissolució del Consorci, establint que ha de ser acordada pel seu òrgan 
superior de govern i pels òrgans competents dels seus membres i que l'acord de 
dissolució ha de determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels 
béns del Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions 
consorciades, i ha de ser sotmès al tràmit d'informació pública.  

 

3. És d’aplicació el que disposa la Disposició addicional 20a de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (LRJPAC) en la redacció introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i l'article 
14 de la Llei 15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector Públic i altres 
Mesures de Reforma Administrativa, pel que fa a la dissolució i liquidació dels 
consorcis.  

 

4. De conformitat amb l'article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de 
Comunicació Local, el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, 
amb el quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o 
material de complir els seus objectius. L'acord de dissolució determinarà com s'haurà 
de procedir a la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les 
instal·lacions existents. En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà 
entre els seus membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, 
respondran proporcionalment dels deutes contrets.  

 
AcordAcordAcordAcord    
 
La Comissió Informativa de Transparència i Participació de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple: 
 
1. Ratificar els acords adoptats pel Consell General del Consorci de Comunicació Local, el 

26 de març de 2015, en relació a la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació 
Local. 

 
2. Notificar aquest acord al Consorci de Comunicació Local. 
 
Sr. Ferré: La CUP, vol dir alguna cosa? 
 
Sr. Montejo: Sí. Respecte al ple extraordinari que han comentat els companys d’Esquerra, 
ens agradaria també que ens expliqués el motiu de la convocatòria i en el primer 
document que ens acaben de fer arribar apareix un article del ROM que entenem que en 
la mesura que es va aprovar quan Calafell tenia menys de vint mil habitants es contradiu 
amb la llei de bases de règim local i per tant tal periodicitat hauria de ser d’un mes 
sempre. 
 
Sr. Ferré: Ciutadans (C’s)? PSC? CIU? 
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Sra. Suárez: Bé. També relacionat amb el ple extraordinari aprofitem que els companys 
també ho han fet per dir-ho ara. En el punt número dos dels fets especifica que a l’article 
46.2.a de la Llei de bases locals especifica que nosaltres com a municipi ho hem de fer 
cada dos mesos i realment ho hem de fer cada mes, que això és el que comentava el 
company de la CUP i el que volíem és que ens aclarís l’alcalde, en aquest cas perquè és qui 
ho presenta naturalment, si entén com a modificació prou substancial el fet de canviar 
només una hora el ple per haver-lo convocat com a extraordinari i no haver-ho deixat com 
ordinari. Entenem que segons les seves intencions de transparència, participació i demés 
és clau. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: Molt bé. El motiu del perquè s’ha fet el ple extraordinari és perquè en el mes 
d’agost fa molts anys que no es fan plens llavors avui com que és un tema extraordinari 
que el que volíem era passar la modificació de pressupost perquè comencés a bellugar-se 
tot el tema de la licitació del punt 4 que estem parlant, de tot el tema de la licitació del 
centre d’enginyeria que s’ha fet doncs per l’Institut de Segur i que ha de començar el curs 
a setembre. Hem fet aquest ple extraordinari per poder passar aquest punt, hem aprofitat 
per passar la resta de punts però com que l’agost sempre hem fet que sigui inhàbil doncs 
per això no hem convocat el ple ordinari, llavors ho farem al setembre com està previst, és 
el ple ordinari que farem. Llavors del tema de la ràdio el que sí que us farem és també la 
proposta que estem preparant evidentment pel ple perquè a setembre o primers d’octubre 
comenci la nova programació i que també hi hagi presència que durant els mesos d’estiu 
tampoc fins ara hi havia hagut dels grups municipals. Per tant amb aquesta proposta 
doncs a partir dels mesos de primers d’octubre o finals de setembre, quan comenci la 
nova programació també hi hagi presència dels grups municipals com hi havia fins ara. 
D’acord? Us sembla bé? Rectifiquem la resolució del consorci? Ho aproveu?  
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat de la totalitat dels membres presents que 
constitueixen quòrum suficient per la majoria legal, acorda: 
 
1. Ratificar els acords adoptats pel Consell General del Consorci de Comunicació Local, el 

26 de març de 2015, en relació a la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació 
Local. 

 
2. Notificar aquest acord al Consorci de Comunicació Local. 
 
2. 2. 2. 2. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL LLAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL LLAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL LLAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL LLOC DE CELEBRACIÓ DELS PLENS OC DE CELEBRACIÓ DELS PLENS OC DE CELEBRACIÓ DELS PLENS OC DE CELEBRACIÓ DELS PLENS 
MUNICIPALS.MUNICIPALS.MUNICIPALS.MUNICIPALS.    
    
FetsFetsFetsFets    
    
1. El 19 de juny de 2015, el Decret d’Alcaldia núm. 2658, requereix a aquesta Secretaria 

perquè informi sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per modificar el lloc 
de celebració dels Plens municipals.  

 
2. El 22 de juny de 2015, la secretària accidental va emetre l’informe núm. 182/2015 – AS. 
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) guarda 

silenci sobre el lloc de celebració de les sessions del Ple. 
 
2. L’article 49 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text 

refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), que estableix 
que les sessions es celebraran en la seu de la Casa Consistorial. En els casos de força 
major, podran celebrar-se en un edifici habilitat a aquests efectes. 

 
3. Segons l’article 85.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova 

el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF), el 
Ple celebrarà les seves sessions a la Casa Consistorial o seu de la Corporació, llevat en 
els supòsits de força major en els que, a través de la convocatòria o d’una resolució de 
l’Alcalde, dictada prèviament i notificada a tots els membres de la Corporació, podrà 
habilitar-se un altre edifici o local a aquests efectes. En tot cas, s’haurà de fer constar a 
l’acta, aquesta circumstància. 

 
4. Segons l’article 102.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), les sessions 
dels òrgans de la Corporació s’han de tenir a la seu d’aquesta, llevat dels casos en què, 
per força major, el president o presidenta cregui convenient de fer-les en un altre lloc 
de l’àmbit territorial de la corporació. 

 
5. Els articles 4.1.a) LRBRL i 8.1.a) TRLMRLC reconeixen la potestat d’autoorganització dels 

ens locals territorials de Catalunya, en l’àmbit de llurs competències i en els termes 
establerts per la legislació de règim local. 

 
6. De conformitat amb l’article 9.1 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), l’Ajuntament 

en Ple es reuneix, a convocatòria de l’Alcalde al saló de Sessions de la Casa de la Vila, 
llevat dels casos en què, per raons extraordinàries degudament justificades a la 
convocatòria, es cregui convenient de fer-lo en un altre lloc del terme municipal. 

 
AcordAcordAcordAcord    
 
La Comissió Informativa de Transparència I Participació de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple de la corporació: 
 
1. Aprovar inicialment de la modificació del lloc de celebració dels Plens municipals per 

majoria absoluta del Ple de la Corporació, a les dependències municipals del carrer Sant 
Pere, 29 de Calafell. 

 
2. Sotmetre a informació pública aquest acord, mitjançant edicte que s’ha de fixar en el 

tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, a la pàgina web de la Corporació i publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al DOGC i a un diari, per un període de 
trenta dies des del següent al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el 
qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
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3. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 

d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu s’ha de publicar al 
tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la província. També s’ha de 
publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text 
íntegre. 

 
4. En el supòsit de considerar-se aprovat definitivament, per manca de reclamacions, 

l’acord d’aprovació definitiva s’ha 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.  

 
Sr. Ferré: Com sabeu és una proposta de la que hem estat parlant en Junta de Portaveus i 
també s’ha comentat comissió informativa (CI) per traslladar la sala de plens a un lloc que 
estigui més habilitat per poder-ho fer. En aquest cas que tingui ascensor i que compleixi 
amb el tema de les barreres arquitectòniques i que també hi hagi més capacitat pel públic 
assistent. A més a més la dotarem amb tots els mitjans audiovisuals per poder fer les 
retransmissions dels plens a través d’Internet i les xarxes socials. Per tant en aquest sentit 
és la proposta que presentem i si algun grup vol dir alguna cosa més. ERC, PP, UAM, 
CUP? 
 
Sr. Montejo: Sí. En la mesura que no hi ha hagut torn de rèplica ens agradaria reprendre la 
qüestió del ple. Suposo que hi ha torn de rèplica segons el ROM, per tant en la mesura 
que no n’hi ha hagut ens agradaria. Més enllà dels hàbits que hi haguessin aquí abans, 
entenem que el govern no s’ha de limitar a no fer les coses tant malament com s’havien 
fet fins ara sinó a fer-les bé i en la mesura que la llei obliga a que els municipis de més de 
vint mil habitants tinguin una sessió ordinària tots els mesos, agost inclòs que no es 
considera un mes inhàbil, entenem que avui s’havia d’haver celebrat un ple ordinari i més 
tenint en compte que cap dels punts que teniu aquí realment és urgent o extraordinari. És 
a dir, a les CI que es van celebrar fa més de deu dies aquests punts ja hi eren. Quina és la 
qüestió? Que els plens extraordinaris no contemplen ni precs ni preguntes ni la 
incorporació de mocions. Per tant, hi ha un límit substancial a la participació i al diàleg 
entre les formacions polítiques. Per tant entenem que si el diàleg, la cooperació, la 
transparència i el foment de la democràcia de la qual feia gala el govern en el ple 
d’investidura es vol tirar endavant, aquest tipus d’actituds que restringeixen el debat 
polític haurien de limitar-se. Per tant convidem a l’equip de govern a que en les sessions 
extraordinàries, per més que la llei sigui molt ambigua i poc concreta al respecte, es limitin 
a aquells supòsits en els que realment han de ser extraordinaris. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: C’s, PSC, CIU? 
 
Sr. Ferré: Jo crec que he contestat abans el tema del perquè era extraordinari i en principi 
havíem parlat tots que en el mes d’agost no es farien plens i això és una cosa que s’havia 
acordat entre tots a la junta de portaveus. El que passa és que ha sortit aquest tema, 
aquesta urgència i s’ha hagut de fer aquest ple però la previsió era que no es fessin en el 
mes d’agost. Per tant el de dos mesos sense un ple ordinari, jo en tot cas el que faré serà 
consultar-ho amb la secretària de l’ajuntament i si hem de fer un ple ordinari en aquest 
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mes no es preocupi que encara queden dies per acabar el mes. Vull dir que podem fer un 
ple ordinari si cal i sinó doncs ho farem a primer de setembre com estava previst. D’acord? 
 
Sr. Olivella: Jo si m’ho permet, ja sé que no em toca, eh? Però si em deixes dir alguna cosa 
del ple. Si em dius que sí, sí, si no, no dic res. 
 
Sr. Ferré: Ell vol parlar primer. 
 
Sr. Montejo: Sí. En qualsevol cas és que entenem i no sé, el secretari ens podrà informar, 
que no és una qüestió de voluntat de l’equip de govern. Primer a la junta de portaveus no 
es va decidir que l’agost era un mes inhàbil. 
 
Sr. Ferré: Es va parlar. 
 
Sr. Montejo: No, que l’agost no es farien plens no es va parlar. 
 
Sr. Ferré: Es va parlar que mai s’havien fet. 
 
Sr. Montejo: Sí, que mai s’hagin fet, això en sí no és un argument i en qualsevol cas 
l’article 46 de la Llei de bases del règim local estableix que els municipis de més de vint mil 
habitants han de fer un ple ordinari cada mes. Per tant amb independència de la voluntat 
de l’equip de govern, com que ara estiguem d’acord tots el regidors, el plens han de ser 
mensuals com a mínim. Quan es tenen més de vint mil habitants han de ser cada mes, per 
tant és per imperatiu legal, no es tracta de voluntats polítiques. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: Molt bé. CIU. 
 
Sr. Olivella: El que deies que a l’agost no es feien plens normalment sí que és cert, però no 
es deixava de fer el ple sinó que s’argumentava el motiu del per què no es feia. O sigui 
quan no es feia el ple no és que es fes malament sinó que no hi havien temes a l’agost 
perquè així s’intentava, la llei ho permet sinó hi havia, doncs es feia un decret conforme 
no hi ha hagut però aquest mes sí que hi ha hagut. Per tant el que considerem, i més avui 
que hi havia una moció que s’havien presentat dues mocions, doncs dóna la sensació que 
el que s’ha fet és fer-lo extraordinari per no entrar les mocions i aquest és una mica el 
malestar per part de tres grups de l’oposició que hem presentat les mocions. I aquest era 
el motiu pel que creiem, consideràvem que la sensibilitat de l’alcalde, en aquest cas, 
hagués estat bo que es fes ordinari i hauríem pogut entrar les mocions i al ser 
extraordinari no les hem pogut entrar. I a més corresponia per llei, és a dir que avui és el 
dia que tocava el ple, per altra banda, tal i com ha dit ell, la normativa diu que cada mes 
toca i altra cos és que diguis que com no hi ha cap tema i no es fa cap ple. Que és el que 
acostumava a passar perquè intentàvem sempre que a l’agost, o bé abans i es deixés tot 
llest per fer altres activitats ja que com a municipi turístic que som, hi ha més feina que en 
altres mesos.  
 
Sr. Ferré: Jo repeteixo el mateix. Explicació, en tot cas doncs ho mirarem a veure si 
realment hem de fer un ple ordinari i realment a l’agost l’hem de fer doncs ho mirarem 
però en principi l’idea que teníem era fer-ho extraordinari, abans i tot que presentéssiu les 
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mocions, i hem mantingut aquesta idea perquè només volíem passar aquest punt. Sí que 
és veritat que aprofitant que es feia aquest punt hem passat els donar compte, 
bàsicament, que és un tema per poder anar a l’Estat i per poder tramitar-ho però 
bàsicament no hi ha més contingut. De la sala de plens estem discutint ara; hi ha alguna 
altra cosa més que podria haver esperat a setembre tranquil·lament. Vull dir que no hi 
hauria d’haver necessitat pel tema de la jardineria que és el que corre més pressa. 
 
Sr. Olivella: Però és que avui Ramon és el dia que tocava el ple ordinari i per això suposo. 
 
Sr. Ferré: En tot cas ho consultarem i a veure què hem de fer. 
 
Sr. Olivella: És que avui tocava el ple ordinari. 
 
Sr. Ferré: Ja ho sé Joan, ja ho sé. Li estic donant explicació. Li estic dient que el ple el mes 
d’agost no s’ha fet mai i per tant pensàvem fer-ho extraordinari perquè era un tema que 
havíem de quadrar dates. Igual l’haguéssim fet la setmana passada i no hagués sigut el 
mes d’agost però hagués sigut extraordinari igual. Però hem parlat potser que aquesta 
data era la millor i vam decidir-ho fer aquesta data. Coincideix que avui és dia 3 d’agost? 
Doncs sí però ja us vaig avançar que el ple seria el dia 3 d’agost però tampoc us vaig dir 
segur que seria el dia 3, no us vaig dir si seria ordinari o extraordinari, això no us ho vaig 
dir. No, això no és veritat, tu dius que sí i jo dic que no Home, no és així. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 15 vots a 
favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 2 dels 
membres de la CUP i 2 dels membres de C’s, i 6 abstencions dels membres de CIU, 
acorda: 
 
1. Aprovar inicialment de la modificació del lloc de celebració dels Plens municipals per 

majoria absoluta del Ple de la Corporació, a les dependències municipals del carrer Sant 
Pere, 29 de Calafell. 

 
2. Sotmetre a informació pública aquest acord, mitjançant edicte que s’ha de fixar en el 

tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, a la pàgina web de la Corporació i publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al DOGC i a un diari, per un període de 
trenta dies des del següent al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el 
qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 

 
3. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 

d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu s’ha de publicar al 
tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la província. També s’ha de 
publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text 
íntegre. 

 
4. En el supòsit de considerar-se aprovat definitivament, per manca de reclamacions, 

l’acord d’aprovació definitiva s’ha 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. 
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3.3.3.3.    RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2672/2015 DE 22 DE JUNY DE 2015 RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2672/2015 DE 22 DE JUNY DE 2015 RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2672/2015 DE 22 DE JUNY DE 2015 RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2672/2015 DE 22 DE JUNY DE 2015 
D’ADJUDICACIÓ TRENET TURÍSTICD’ADJUDICACIÓ TRENET TURÍSTICD’ADJUDICACIÓ TRENET TURÍSTICD’ADJUDICACIÓ TRENET TURÍSTIC    
 
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
    
1.Vist el    decret d’Alcaldia núm. 2672/2015 de data 22 de juny de 2015 el qual es 
transcriu: 
    
“DECRET D’ALCALDIA“DECRET D’ALCALDIA“DECRET D’ALCALDIA“DECRET D’ALCALDIA    
    
Decret núm.Decret núm.Decret núm.Decret núm.            2672 /20152672 /20152672 /20152672 /2015    
    
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient: Adjudicació de la concessió d’una llicència d’explotació del 
trenet turístic. 
 
FetsFetsFetsFets    
    
1. El 26 de febrer de 2015, el Ple de la Corporació va aprovar l’expedient de contractació 
per l’adjudicació de la concessió d’una llicència d’explotació del vehicles de transport de 
viatgers en modalitat trenet turístic, sota la modalitat de procediment obert amb 
publicitat.  
 
2. La Mesa de contractació de data 11 de maig de 2015 va donar compte de les ofertes 
presentades per la licitació, únicament es va presentar el Sr. Francisco Ruiz Pérez, i es va 
realitzar l’obertura de la documentació administrativa inclosa al sobre A i l’obertura de la 
documentació tècnica inclosa al sobre B. 
 
3. La Mesa de contractació en data 18 de maig de 2015 va donar compte de l’informe 
tècnic de valoració de les ofertes presentades al sobre B- documentació a valorar per 
criteris subjectius i després del debat de l’informe i amb els vots favorables de CIU, 
PP,Director de Serveis Jurídics, Interventora i l’abstenció de UAM i Secretària accidental  
s’aprovà la valoració del sobre B i tot seguit es dóna obertura al sobre C presentat per 
l’únic licitador el Sr. Francisco Ruiz Pérez que aporta una proposta de cànon anual per 500 
€/any i per tant es puntua en 0 punts en no incrementar el cànon,  l’aportació del servei 
de trenet per tot l’any en 10 punts i l’espai de publicitat- panells de publicitat amb una 
puntuació de 10 punts. La Mesa de contractació després d’analitzar i debatre la 
documentació aportada al sobre C i la proposta econòmica amb els vots favorables de CIU 
i PP, Director de Serveis Jurídics, Secretària i Interventora i l’abstenció de UAM acorda 
proposar la classificació del licitador amb una puntuació total sobre B ( 5 punts) i del sobre 
C (20 punts).   
 
4. En data 20 de maig de 2015 es va requerir documentació prèvia per l’adjudicació de la 
concessió, la qual es va presentar en temps i forma. 
 
5. L’adjudicatari del servei  ha aportat aquest Ajuntament la documentació prèvia per 
contractar amb l’administració pública.  
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6. Vist l’informe de la tècnica de turisme, així com del tècnic de mobilitat. 
    
Fonaments JurídicsFonaments JurídicsFonaments JurídicsFonaments Jurídics    
    
1. L’art. 151,2, del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
2. L’article 64.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia.  
    
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- ADJUDICAR ADJUDICAR ADJUDICAR ADJUDICAR la concessió d’una llicència d’explotació de vehicles de transport de 
viatgers en modalitat de trenet turístic, al Sr. Francisco Ruiz Pérez, amb DNI 47.696.958-H, 
que actua en nom de TRENES TURÍSTICOS EUROPA, amb domicili al carrer de Figuera, bloc 
2n. 17241 Palol d’Onyar (Girona). 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    CONDICIONAR, CONDICIONAR, CONDICIONAR, CONDICIONAR, aquesta autorització al compliment de tots els requeriments 
continguts en els plecs administratiu i tècnic, reguladors d’aquesta licitació. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- L’ Ajuntament podrà revocar la llicència abans que venci si ho justifiquen 
circumstàncies d’interès públic. Llevat que  el rescat sigui motivat per dol o culpa del titular 
de la llicència, es procedent  el rescabalament dels danys o la indemnització dels 
perjudicis, d’acord amb les normes vigents en aquells moments. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.----    Notificar el present acord al sol·licitant  així com al departament de via pública i 
tresoreria municipal. 
 
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.---- Ratificar l’acord pel proper Ple Municipal.” 
 
2. El servei s’havia d’adjudicar abans de la temporada d’estiu per tal de prestar el servei i 
sobretot evitar els perjudicis a l’adjudicatari i als usuaris. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. L’art.21  i 22 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local 
 
La Comissió Informativa de Turisme i Via Pública per unanimitat de tots els membres 
presentes proposa al Ple: 
 
ÚnicÚnicÚnicÚnic.- Ratificar el decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2015 d’adjudicació de la 
concessió d’una llicència d’explotació de vehicles de transport de viatgers en modalitat de 
trenet turístic a favor de Francisco Ruiz Pérez abans Trenes Turísticos Europa, actualment 
nom comercial CITY TRAIN, per un termini de llicència d’explotació de 10 anys. 
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Sr. Ferré: Aquest tema estava ja fet en mesa de contractació de l’anterior consistori i el vam 
haver de signar amb decret d’alcaldia perquè era l’iterin i encara no hi era el cartipàs constituït 
i vaig haver de fer-ho per decret i avui ha de passar pel ple per ratificar-ho. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda:  
 
ÚnicÚnicÚnicÚnic.- Ratificar el decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2015 d’adjudicació de la 
concessió d’una llicència d’explotació de vehicles de transport de viatgers en modalitat de 
trenet turístic a favor de Francisco Ruiz Pérez abans Trenes Turísticos Europa, actualment 
nom comercial CITY TRAIN, per un termini de llicència d’explotació de 10 anys. 
 
4.4.4.4.    PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 22/2015 DE MODIFICACIÓ DE PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 22/2015 DE MODIFICACIÓ DE PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 22/2015 DE MODIFICACIÓ DE PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 22/2015 DE MODIFICACIÓ DE 
SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXESSUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXESSUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXESSUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES    
 
1. Essent necessari realitzar despeses per atendre obligacions municipals que no poden 
demorar-se fins l’exercici del 2016, i no sent suficient el crèdit consignat al Pressupost 
Municipal, el tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació 
d’un expedient de suplement de crèdit , a fi d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per 
fer front a les despeses esmentades. 
 
2. Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crèdit, degudament informat 
per la Intervenció municipal d’aquest  Ajuntament. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat proposa al Ple: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.- Autoritzar la concessió de suplement de crèdit, per a finançar els costos 
necessaris per atendre les obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2016. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.- Aprovar l’expedient de modificació  de crèdits número 22/2015 dins el Pressupost 
Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.    
 
TerTerTerTercer.cer.cer.cer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 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 22/2015 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 consideraran aprovats 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions. 
 
Sr. Seras: És augmentar la partida per poder tirar endavant el departament que farem 
d’horticultura, ensenyament i poder fer totes les etapes que estaven calculades en una 
sola etapa. Començar l’obra i acabar-la i llavors cobrir la part per poder fer la licitació, tirar 
endavant i desprès els nens començaran les classes a l’institut teòriques i es començarà a 
fer a les pistes la part dels cultius. 
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Sr. Ferré: Vols explicar el tema econòmic? 
 
Sr. Seras: Ah sí. Hi havia dos cents quaranta cinc mil euros a la partida, la pugem a quatre 
cents vint-i-nou mil. En aquest moment queda una partida de vint-i-nou mil euros que 
eren per fer la base dels mòduls que això s’elimina, els mòduls. Hi ha una altra partida de 
deu mil euros que era el lloguer dels mòduls. Llavors és pujar, fer la licitació aquest any i 
l’última etapa pagar-la l’any que ve amb un procés multi anual. 
 
Sr. Ferré: ERC, PP, UAM, CUP, C’s, PSC? 
 
Sr. Perín: La idea era habilitar dues aules a la biblioteca de Segur entre l’avinguda Espanya 
i l’avinguda Alemanya per l’aulari. I el tema de d’hivernacle l’acabaríem fent 
definitivament el que és l’obra, llavors no tindríem que fer cap instal·lació provisional. El 
fet d’això com ha dit el company estalviaria uns costos d’instal·lació i uns costos de 
lloguer. La construcció del que és el mòdul del cicle formatiu, si us plau, és fer totes les 
fases en paral·lel, les quatre fases a la vegada, plurianual. Llavors es faria una primera i 
segona fase del tema d’edificació i accessibilitat, la tercera fase l’aparcament i la quarta 
l’accés als horts. Res més, gràcies. 
 
Sr. Ferré: CIU? 
 
Sr. Solé: Moltes gràcies i bona tarda a tothom. El que sí voldríem fer en aquest punt és 
explicar una mica els antecedents de com ha anat el projecte. Sí que abans de res voldríem 
dir que aquesta modificació pressupostària és un punt prou important i més havent-se 
tractat des de fa més de deu dies perquè hagués passat per un ple ordinari. No entenem i 
sí que repetim perquè creiem que és prou important aquesta manca que hi ha hagut, 
doncs per molt que sigui el mes d’agost, la transparència que és una de les banderes 
d’aquest govern o del diàleg, que no es pugui haver fet precs i preguntes dins del mateix 
ple. Per tant, una modificació pressupostària que diu que ha de preguntar als tècnics però 
estan aquí presents, tant el secretari com la interventora municipal. No ho entenem i 
volem tornar a insistir. El fet és que avui s’aprova un punt en el qual es fiquen diners per 
un tema que és el centre d’horticultura. Un grau mitjà que es farà a través de l’institut 
Talaia de Segur de Calafell, en el qual en el seu moment tots vam estar d’acord però sí 
que és important saber una mica el procediment. Al novembre de 2013 aproximadament, 
l’Ajuntament juntament amb l’equip directiu de la Talaia vam demanar a la Generalitat 
l’obtenció d’aquest grau mig; ja vam fer uns primers planells, un avantprojecte i d’alguna 
forma vam treballar en el projecte d’ensenyament del centre. Al març del 2015, finalment, 
ens van donar l’ok. Per tant, en aquell moment nosaltres vam explicar el projecte, quan 
estàvem governant, no només vam explicar el projecte sinó que vam fer una previsió de 
diners en la qual es va desenvolupar un projecte que estava per fases. Es podia fer per 
fases tal i com ha explicat l’actual regidor d’urbanisme, o es podia fer directament.  
 
Actualment es vol fer tot de cop i per nosaltres doncs ja ens està bé. El que sí volem dir és 
que el projecte no s’inicia abans que la Generalitat no ens doni l’ok. I l’ok la Generalitat 
ens el va donar a març de 2015. Per tant, d‘aquí fins al juny de 2015 que és quan el 
projecte es va finalitzar ha sigut l’Ajuntament el temps que ha emprat per fer el projecte. 
Per tant, i rescatant un cert debat que va haver-hi fa unes setmanes que no ha sigut un 
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projecte sense planificació econòmica ni planificació de projecte ni planificació de cap 
tipus sinó que s’ha anat amb la màxima urgència que s’ha pogut fer en funció dels 
plànnings que se’ns han donat des de la Generalitat. Per tant, a setembre de 2015 que és 
quan s’ha d’iniciar el curs hi havia una primera opció que era fer uns mòduls previs per 
iniciar les classes. Uns mòduls que hi va haver un consens amb l’institut La Talaia de 
començar. Més endavant s’ha obert la porta a que es busquin unes aules i poder estalviar 
aquest cost. Per nosaltres perfecte, però nosaltres en cap moment doncs el primer acord 
que havíem quedat i en aquest segon que s’ha fet doncs nosaltres hi estarem a favor 
perquè al final doncs si l’Ajuntament aconsegueix un estalvi doncs millor. Però cal dir que 
tant en la primera previsió com en la segona l’Ajuntament i l’equip directiu estaven 
d’acord. Per tant estem parlant d’un projecte que entenem que és un projecte de 
municipi, que és un projecte educatiu important i que nosaltres hi donarem el mateix 
recolzament que quan estàvem governant i entenc que si tots el donaven ara també. Per 
tant no entenem que en el seu moment va sortir certa crítica i sí que vull dir públicament 
ja que l’altra dia ho vam fer a CI i el ple no s’escoltava, volíem fer-ho públicament. En 
principi ho deixarem aquí. Merci. 
 
Sr. Ferré: Algun torn de rèplica? PSC. 
 
Sr. Perín: Sí, és a la resposta que comenta el company. Vam veure que el projecte estava 
acabat. Al juny de 2015 va ser el moment que vam fer el canvi de grup de govern i que 
estava previst pel tema de setembre de 2015. Nosaltres sempre hem reconegut que el 
projecte estava fet i que s’havia de fer. Nosaltres l’únic que hem fet és iniciar el projecte 
amb una mica més de velocitat fent totes les fases a la vegada en paral·lel perquè es 
treballarà millor en el factor temps. Moltes gràcies. 
 
Sr. Ferré: CIU? 
 
Sr. Olivella: Afegiríem tot això que sí que estem totalment d’acord. A veure nosaltres 
l’interès que teníem, ja fa dies que anàvem darrera d’això. Com a Ajuntament i durant tot 
aquest període que ha dit el Rafel doncs realment es va treballar per poder-ho aconseguir. 
Ens ho van donar molt tard, la Generalitat ens ho va donar pràcticament a final de 
mandat. El que llavors es plantejava, si s’agafava i va decidir tirar-ho endavant. El 
problema que teníem era a Intervenció a veure d’on trèiem aquests diners. Aleshores 
nosaltres ens hauria agradat fer-ho com vostès que han intentat ara fer-ho de seguida 
però tinc entès que vostès actualment han condonat uns diners d’interessos d’un ICO i 
quan érem nosaltres encara no ho devien haver condonat perquè nosaltres no teníem els 
diners en aquell moment.  
 
Sra. Interventora: Igual. 
 
Sr. Olivella: Igual? Doncs no ens van informar igual que a vostès. Nosaltres vam tenir 
problemes greus per poder treure i fer aquesta modificació i tenir tots aquests diners 
perquè sinó també ho hauríem fet. La veritat és que vam fer tots els possibles i impossibles 
per poder fer una modificació que vam aprovar abans per poder fer aquest petit paràs 
pactat amb la direcció del centre, de l’institut. Desprès ha sortit l’altra i ens alegrem 
moltíssim. O sigui, sigui com sigui ha aparegut això ara, no? Doncs que s’ha pogut fer 
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aquesta modificació sencera, doncs perfecte. Ens sap greu que uns dies abans sembla ser 
que això no era possible, doncs ara sí, doncs bé vas veient per on et vas movent. Aleshores 
doncs tot és experiència en aquesta vida. Però bé, l’important és que al final doncs s’ha 
pogut arribar aquest acord de poder tenir més diners i poder-ho fer tot. Nosaltres si ens 
haguessin dir que teníem tots els diners, vostès ja no s’ho haurien trobat. Vull dir que ho 
haurien trobat tot modificat i ho heu fet vosaltres perquè clar, lògicament, qui pot estar 
en contra d’una cosa com aquesta que és benefici pel municipi, i en aquest cas pel nou 
institut que ha fet molts esforços per estar on està perquè avui en dia l’institut, d’aquí a 
poc temps, potser aquest curs no, però possiblement a l’altre, a més a més tenir un grau 
mitjà de FP que dóna més qualitat a l’institut i esperem que també el que s’havia treballat 
podem tenir una línea de batxillerat que és el que vindrà ara per tenir un institut complet. 
Per tant, jo només els agrairia que tots anéssim a una en temes d’aquests tipus perquè les 
informacions que van sortir no eren aquestes. Gràcies.  
 
Sr. Ferré: Bé, per aclarir aquest tema. A veure, a mi em truca el diumenge a la tarda una 
periodista i em comença a fer preguntes sobre aquest tema. Jo evidentment, el diumenge 
a la tarda no tenia tota la informació davant encara que sí coneixia el tema. El que li vaig 
informar és el que jo coneixia. El que sí és veritat és que el projecte s’anava a fer per una 
sèrie de fases i ara el primer que s’anava a fer és la primera fase. Això és el que va acordar 
l’anterior equip de govern, llavors arran d’aquesta intervenció de la pròpia periodista el 
dilluns, l’endemà, venim aquí a l’Ajuntament, comencem a mirar amb una mica més de 
profunditat el projecte i decidim que es faci tot de cop, d’acord. O sigui va ser 
immediatament a l’endemà que vam prendre aquesta decisió. A partir d’aquí va trucar un 
altre diari i també va sortir un article l’endemà, no sé si dimarts o dimecres d’aquella 
setmana, i a partir d’aquí es va generar una certa polèmica en aquest sentit. Jo en aquest 
tema, la veritat és que no he pretès mai crear cap polèmica, al contrari, era un projecte 
que estava aprovat, que a més a més la trucada de la periodista va ser perquè va sortir el 
projecte publicat. Per tant estava aprovat el projecte i s’havia publicat i la trucada va venir 
arran no hem fet cap nota de premsa ni hem fet cap escrit des de l’Ajuntament per poder 
generar aquesta picabaralla dialèctica que hi ha hagut o aquesta guerra dialèctica pels 
mitjans de comunicació. Per tant, en principi no hi havia cap necessitat de generar cap 
mena de polèmica per aquest punt en que a més a més estem tots d’acord i volem que es 
faci aquest centre per poder ampliar els estudis de l’institut la Talaia, i això és una cosa en 
la què hem estat tots d’acord des del primer dia. La única cosa que avui passem és més 
diners per poder tirar endavant aquest projecte i jo el que sí els hi agrairia en tot cas és 
que no posessin tampoc, si podeu apagar els mòbils millor, gràcies. Que no posessin 
tampoc la culpa als tècnics de si hi ha hagut més o menys diners perquè els tècnics fan la 
feina que en cada moment creuen oportuna i si aquest cop han hagut de buscar més 
diners és perquè hi ha hagut una decisió política al darrere que els hi ha demanat que 
fessin aquest esforç de nou i per això han hagut de buscar més diners i a la fi és el que 
estem passant avui aquí. Jo no els hi donaria la culpa als tècnics de perquè no s’ha fet 
abans això sinó que en tot cas hi havia un altre criteri polític i que en aquest cas s’ha variat 
i al variar ha implicat que hagin de fer un esforç els tècnics per buscar aquests diners i això 
és el que ha passat simplement. 
 
Sr. Olivella: Si em permet. 
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Sr. Ferré: Ja estem al torn. 
 
Sr. Olivella: No, doncs ho deixem corre.  
 
Sr. Ferré: És per no donar més explicacions. 
 
Sr. Olivella: De culpa als tècnics no hi ha cap, eh? 
 
Sr. Ferré: Bé, però ha dit. 
 
Sr. Olivella: La única cosa que li volia dir és que possiblement sí que ha fet màgia. 
 
Sr. Ferré: Crec que aquesta paraula està fora de lloc. 
 
Sr. Olivella: La màgia ha sigut perquè d’un dia per l’altre. 
 
Sr. Ferré: La màgia no existeix.  
 
Sr. Olivella:No potser que un dia hi sigui i l’altra no. 
 
Sr. Ferré: Es poden dir il·lusions però màgia és difícil. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal 
acorda: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.- Autoritzar la concessió de suplement de crèdit, per a finançar els costos 
necessaris per atendre les obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2016.   
 
Segon.Segon.Segon.Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 22/2015 dins el Pressupost 
Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.    
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 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 22/2015 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 consideraran aprovats 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions. 
 
ANNEX :ANNEX :ANNEX :ANNEX :    
 
PRESSUPOST 2015 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT 22/2015 
 



17 
 

Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta:     
 
    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    
    APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.    NOMNOMNOMNOM    ACTUALACTUALACTUALACTUAL    D'ALTAD'ALTAD'ALTAD'ALTA    DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA    

OrgOrgOrgOrg    Prog.Prog.Prog.Prog.    Econom.Econom.Econom.Econom.                 
            SUPLEMENT DE CRÈDITSUPLEMENT DE CRÈDITSUPLEMENT DE CRÈDITSUPLEMENT DE CRÈDIT             

411 3230 6200000 
Adequació instal·lacions cicle 
formatiu horticultura 

245.000,00  € 184.749,32 € 429.749,32 € 

            TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     245.000,00  €245.000,00  €245.000,00  €245.000,00  €    184.749,32 €184.749,32 €184.749,32 €184.749,32 €    429.749,32 €429.749,32 €429.749,32 €429.749,32 €    

 
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:  
 
      PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    
    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    
    APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.    NOMNOMNOMNOM    ACTUALACTUALACTUALACTUAL    DE DE DE DE BAIXABAIXABAIXABAIXA    DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA    

OrgOrgOrgOrg    Prog.Prog.Prog.Prog.    Econom.Econom.Econom.Econom.                    

210 0110 9130000 
Amortització de préstecs ll/t 
d’ens de fora del sector públic 

5.017.466,30 € 184.749,32 € 4.832.716,98 € 

            TOTALTOTALTOTALTOTAL    5.017.466,30 €5.017.466,30 €5.017.466,30 €5.017.466,30 €    184.749,32 €184.749,32 €184.749,32 €184.749,32 €    4.832.716,98 €4.832.716,98 €4.832.716,98 €4.832.716,98 €    

 
 
5.5.5.5.    PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO A PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO A PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO A PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO A LLICÈNCIES OBRES ATORGADESLLICÈNCIES OBRES ATORGADESLLICÈNCIES OBRES ATORGADESLLICÈNCIES OBRES ATORGADES    
 
FetsFetsFetsFets    
    
BONIFICACIÓ ICIO EN FINQUES CATALOGADESBONIFICACIÓ ICIO EN FINQUES CATALOGADESBONIFICACIÓ ICIO EN FINQUES CATALOGADESBONIFICACIÓ ICIO EN FINQUES CATALOGADES    
    
Finca c/ Principal 28Finca c/ Principal 28Finca c/ Principal 28Finca c/ Principal 28    
 
Mitjançant sol·licitud de data 13/8/2014, amb núm. de registre d’entrada 25670, 
l’interessat NIF núm. 77780857D, propietari de la finca situada al c/ Principal 28 de 
Calafell, ha demanat la bonificació de l’impost sobre construccions i obres, per tractar-se 
d’un habitatge inclòs al Catàleg de bens a protegir del municipi de Calafell 
 
La finca en qüestió està inclosa al Catàleg del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Calafell, amb el núm. 79, anomenada Cal Wenceslao. 
 
El titular de la finca ha sol·licitat llicència urbanística d’obres menors, expedient 64/2014, 
per la rehabilitació de la façana de l’habitatge. 
 
Vist l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal, que queda adjuntat a l’expedient. 
 
Finca c/ Principal 51Finca c/ Principal 51Finca c/ Principal 51Finca c/ Principal 51    
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Mitjançant sol·licitud de data 23/10/2014, amb núm. de registre d’entrada 33625, 
l’interessat amb DNI 39618159S propietari de la finca situada al c/ Principal 51 de Calafell, 
ha demanat la bonificació de l’impost sobre construccions i obres, per tractar-se d’un 
immoble inclòs al Catàleg de bens a protegir del municipi de Calafell 
 
La finca en qüestió està inclosa al Catàleg del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Calafell, amb el núm. 48, anomenada Ca la Toni 
 
EL titular de la finca ha sol·licitat llicència urbanística d’obres menors, expedient 51/20145, 
per la rehabilitació de la façana de l’habitatge. 
 
Vist l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal, que queda adjuntat a l’expedient. 
    
BONIFICACIÓ OBRES D’ESPECIAL TRASCENDÈNCIA ÀMBIT SOCIAL O FOMENT DE BONIFICACIÓ OBRES D’ESPECIAL TRASCENDÈNCIA ÀMBIT SOCIAL O FOMENT DE BONIFICACIÓ OBRES D’ESPECIAL TRASCENDÈNCIA ÀMBIT SOCIAL O FOMENT DE BONIFICACIÓ OBRES D’ESPECIAL TRASCENDÈNCIA ÀMBIT SOCIAL O FOMENT DE 
L’OCUPACIÓL’OCUPACIÓL’OCUPACIÓL’OCUPACIÓ    
    
Centre ocupacional i de dia, c/ Masia de la Sínia 2Centre ocupacional i de dia, c/ Masia de la Sínia 2Centre ocupacional i de dia, c/ Masia de la Sínia 2Centre ocupacional i de dia, c/ Masia de la Sínia 2----4444    
    
Mitjançant sol·licitud de data 14/04/2015, amb núm. de registre d’entrada 13437, l’entitat 
amb CIF G43392364, ha demanat bonificació de l’impost de construccions i obres, per 
tractar-se d’una obra que pot estar inclosa en els supòsits de l’article 6, apartats 1b i 2, de 
l’ordenança fiscal 1.3 per l’any 2015. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal que queda adjuntat a l’expedient, en el 
sentit, que només es d’aplicació l’apartat 2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal 1.3 Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Mitjançant decret d’Alcaldia núm. 2696/15 de data 2 de juliol s’atorgat llicència 
urbanística d’Obra major a la fundació amb NIF G43392364, per la construcción d’un 
centre ocupacional i de dia al c/ Masia de la Sínia 2-4 de Calafell. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès el que preveu l'Ordenança fiscal municipal núm. 1.3, article 6, apartats 1.b i 2 per 
l'any 2015 
 
Vist l'informe emès per la Secretaria Acctal., que queda adjuntat a l'expedient. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal·lacions a les llicències d'obres menors següents: 
 

• Expedient 64/2014, per la rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al c/ 
Principal 28, finca núm. 79, inclosa al catàleg de bens a protegir del POUM. 
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• Expedient 51/2014, per la rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al c/ 
Principal 51, finca núm. 48,  inclosa al catàleg de bens a protegir del POUM. 

 
SEGON.- Atorgar una bonificació del 50% de la quota de l'impost de construccions, 
instal·lacions a la llicència d’obres de nova planta núm. 16/2015, per l’execució d’un 
Centre Ocupacional i Centre de dia al carrer de la Masia de la Sínia 2-4 de Calafell. 
 
TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat, al Departament d'Intervenció i BASE, 
Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
Sr. Perín: El segon punt, l’atorgament del 50 % de la bonificació de l’impost de 
construccions ve donat perquè és una llicència d’obres de nova planta encara que la Masia 
de la Sínia, del carrer de la Sínia número 22-4, és un edifici protegit, es fa una rehabilitació 
que s’aprofiten les parets només perimetrals però es fa una obra com si fos un edifici nou. 
Per tant per això no s’aplica el 95 % de la bonificació. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: Algú més vol comentar alguna cosa? Algun grup vol comentar quelcom? Doncs 
passem a la votació. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal·lacions a les llicències d'obres menors següents: 
 

• Expedient 64/2014, per la rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al c/ 
Principal 28, finca núm. 79, inclosa al catàleg de bens a protegir del POUM. 

 
• Expedient 51/2014, per la rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al c/ 

Principal 51, finca núm. 48,  inclosa al catàleg de bens a protegir del POUM. 
 
SEGON.- Atorgar una bonificació del 50% de la quota de l'impost de construccions, 
instal·lacions a la llicència d’obres de nova planta núm. 16/2015, per l’execució d’un 
Centre Ocupacional i Centre de dia al carrer de la Masia de la Sínia 2-4 de Calafell. 
 
TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat, al Departament d'Intervenció i BASE, 
Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
6.6.6.6.    DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE 21 DE JULIOL SOBRE EL DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE 21 DE JULIOL SOBRE EL DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE 21 DE JULIOL SOBRE EL DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE 21 DE JULIOL SOBRE EL 
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE 
DE L’EXERCICI 2015DE L’EXERCICI 2015DE L’EXERCICI 2015DE L’EXERCICI 2015    
 
El secretari accidental presenta l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 21 de juliol de 
2015, que es transcriu a continuació: 
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“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 792/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 792/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 792/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 792/2015    
    
INFORME DE TRESORERIA NÚM. 76INFORME DE TRESORERIA NÚM. 76INFORME DE TRESORERIA NÚM. 76INFORME DE TRESORERIA NÚM. 76    /2015/2015/2015/2015    
    
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
 
Informe sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre 
de l’exercici 2015, període de l’01/04/2015 a 30/06/2015. 
    
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 segon 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.    
 
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. 
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- 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, 
per tractar-se de pagaments mitjançant una tresoreria descentralitzada i no informar 
el programa de comptabilitat de les dates certes de pagament. 

 
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: 
 

 
 
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    
 

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
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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 segon 
trimestre de l’exercici 2015 és el següent: 

 
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 Econòmics i Urbanístics 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. 
 
7.7.7.7.    DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 21 DE DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 21 DE DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 21 DE DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 21 DE 
JULIOL, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL SEGON JULIOL, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL SEGON JULIOL, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL SEGON JULIOL, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL SEGON 
TRIMESTRE DE TRIMESTRE DE TRIMESTRE DE TRIMESTRE DE 2015, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 2015, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 2015, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 2015, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.    
 
El secretari accidental presenta l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 21 de juliol de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 793/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 793/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 793/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 793/2015    
    
INFORME DE TRESORERIA NÚM. 77/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 77/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 77/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 77/2015    
 
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
 
Informe sobre el compliment dels terminis de pagament corresponent al segon trimestre 
de l’exercici 2015, període de l’01/04/2015 al 30/06/2015. 
    
FetsFetsFetsFets    
 
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis de pagament 
de les obligacions reconegudes per l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i 
l’OAM Fundació Castell de Calafell, referent al segon trimestre de l’exercici 2015, per 
donar compliment a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 

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 28,15 5.678.191,66 10,06 4.991.414,44 19,69

OAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de Calafell 23,83 19.666,28 0,00 0,00 23,83

P. M. TurismeP. M. TurismeP. M. TurismeP. M. Turisme -4,53 64.591,31 -6,30 57.437,77 -5,36

PMP GlobalPMP GlobalPMP GlobalPMP Global 5.762.449,255.762.449,255.762.449,255.762.449,25 5.048.852,215.048.852,215.048.852,215.048.852,21 19,4119,4119,4119,41
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de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets    
 
1. D’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de 
les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Ens local, 
que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les 
que s’estigui incomplint el termini. 
 
2. L’article 4.4 d’aquesta Llei estableix que aquest informe haurà de remetre’s, en tot 
cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les Comunitats Autònomes que tinguin atribuïda la tutela financera de les 
entitats locals. 
 
3. L’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, conforme a la redacció 
atorgada per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor i 
de l’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, estableix literalment el següent: 

 
“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, 
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de 
plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación 
de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, 
en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación del servicio. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 
treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo 
acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos 
que rijan la licitación.   

 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 
treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin 
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que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono.” 

 
Així, el nou règim que resulta d’aplicació és el següent: 
 
• L’obligació de pagament dins dels 30 dies següents a la data d’aprovació de les 

certificacions o documents que acreditin la conformitat. 
• L’obligació d’aprovar els documents anteriors dins dels 30 dies següents al lliurament 

efectiu dels béns o la prestació del servei, excepte acord exprés en contra establert en 
el contracte i en algun dels documents que regeixin la contractació. 

• L’obligació del contractista de presentar la factura davant el registre administratiu 
corresponent, en temps i forma, en el termini de 30 dies següents al lliurament efectiu 
o a la prestació esmentada. En altre cas, no s’inicia l’inici del còmput del termini per la 
meritació d’interessos. 

 
El càlcul del termini de pagament s’ha realitzat en base a aquests paràmetres. 
 
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
 
1. Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al 

compliment dels terminis de pagament de les obligacions reconegudes per 
l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell, 
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2015, període de l’01/04/2015 al 
30/06/2015, previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, és la següent: 
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AJUNTAMENT DE CALAFELL 
2n TRIMESTRE 20152n TRIMESTRE 20152n TRIMESTRE 20152n TRIMESTRE 2015    
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OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 
2n TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 2015201520152015    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00        0,00                         0,00 

0,00        0,00                         0,00 

0,00        0,00                         0,00 



27 
 

PATRONAT DE TURISME 
2n TRIMESTRE 20152n TRIMESTRE 20152n TRIMESTRE 20152n TRIMESTRE 2015    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Trametre aquesta informació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les 

Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.” 

 

0,00        0,00                         0,00 

24,00        66,00                 57.313,43 
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La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics 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. 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 18:30, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
 
 
 
 
 


