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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: PLE2016/8PLE2016/8PLE2016/8PLE2016/8    
    
A Calafell, en data 6 de juny de 2016, es reuneixen els membres del/de la Ple de l'Ajuntament, 
sota la presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana 
Àlvarez Alexandre Pallarès Cervilla, amb l'objecte celebrar sessió de caràcter ordinari 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. ÀGUEDA SUBIRANA ÀLVAREZ 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
    
    
 
I a les 17:00, el senyor president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
  
1.  Aprovació acta 11 de gener de 20161.  Aprovació acta 11 de gener de 20161.  Aprovació acta 11 de gener de 20161.  Aprovació acta 11 de gener de 2016    
 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=162.0 
 
Intervenció 1.1.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=165.0 
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2. A2. A2. A2. Aprovació inicial del nou Reglament Orgprovació inicial del nou Reglament Orgprovació inicial del nou Reglament Orgprovació inicial del nou Reglament Orgànic municipal de Calafellànic municipal de Calafellànic municipal de Calafellànic municipal de Calafell    
    
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. El 2 de maig de 2000, el Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Reglament 
Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Calafell. 
 
2. El 17 de setembre de 2004, el Ple de la Corporació va modificar parcialment aquest 
ROM. 
 
3. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals.  
 
4. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015. 
 
5. Des de la constitució de la nova Corporació, tots els grups polítics municipals han estat 
treballant per tal de consensuar un nou redactat del Reglament Orgànic Municipal de Calafell, 
per tal d’adequar-se a la realitat. 
 
6. El 7 de març de 2016, el Ple de la Corporació va aprovar l’esborrany de nou Reglament 
Orgànic Municipal de Calafell, i va acordar sotmetre’l a un procés de participació ciutadana amb 
caràcter previ a la tramitació del procediment legalment establert per a la seva aprovació 
definitiva. 
 
7. El 15 i el 29 de març de 2016 es van celebrar dues sessions de participació ciutadana per 
tal d’explicar el nou text. 
 
8. Paral·lelament es va publicar en el web municipal l’esborrany del nou ROM i una 
enquesta per valorar l’opinió de la ciutadania. 
 
9. Un cop finalitzat el procés de participació ciutadana, els grups polítics municipals s’han 
reunit per valorar les propostes presentades i s’han modificat els punts que s’ha cregut 
convenient. 
 
10. El 12 de maig de 2016, la secretària accidental ha emès l’informe 101/2016-AS, en 
relació a aquesta proposta. 
 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMC), atribueixen als 
ajuntaments la potestat reglamentària, és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les 
seves competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A conseqüència d’aquesta 
potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de caràcter general i de rang inferior a la llei, 
sense oposar-s’hi. 
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2. Sens perjudici dels bans de l’alcaldia, la potestat reglamentària dels ajuntaments es 
materialitza a través de les ordenances i reglaments, que són normes de naturalesa 
reglamentària. 
 
3. En el mateix sentit, l’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en disposar 
que, en l’esfera de la seva competència, les entitats locals poden aprovar ordenances i 
reglaments, i els alcaldes dictar bans, que en cap cas poden oposar-se a les lleis. 
 
4. En virtut de l’article 22.2.d) LRBRL i l’article 52.2.d) TRLMRLC, el Ple és l’òrgan competent 
per a l’aprovació o modificació del reglament orgànic municipal. És necessària la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació per adoptar aquest acord (article 47.2.f 
LRBRL i article 114.3.a TRLMRLC). 
 
5. L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals: 
 
1) Aprovació inicial pel ple. Per a l’aprovació cal la majoria absoluta, al tractar-se del ROM. 
 
2) Informació pública i audiència de les persones interessades pel termini mínim de trenta dies 
per presentar reclamacions i suggeriments. L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis 
de la corporació, al butlletí oficial de la província i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns o 
a les associacions que hagin exercit la iniciativa. 
 
3) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva pel ple 
per majoria absoluta. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé 
definitiu. 
 
4) Publicació del text del reglament d’acord amb els articles 70 de la LRBRL i 178 del TRLMC. 
L’aprovació definitiva i el text íntegre de l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació, al butlletí oficial de la província i al butlletí informatiu local si n’hi ha. També s’ha de 
publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
 
6. L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de 
trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies 
des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una vegada transcorreguts quinze dies 
des d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap requeriment. 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
La Comissió Informativa de Transparència i Participació de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
1. Aprovar inicialment el nou Reglament Orgànic Municipal de Calafell. 
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2. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en 
el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de 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 del Reglament. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text 
íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de 
la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es 
publica el text íntegre. 
 
4. En el supòsit de considerar-se aprovat definitivament, per manca de reclamacions, 
l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de 
trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies 
des de l’aprovació definitiva. El Reglament entra en vigor una vegada transcorreguts quinze dies 
des d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap requeriment. 
 
5. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=177.0 
Intervenció 2.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=183.0 
Intervenció 2.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=253.0 
Intervenció 2.3.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=410.0 
Intervenció 2.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=411.0 
Intervenció 2.5.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=414.0 
Intervenció 2.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=535.0 
Intervenció 2.7.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=541.0 
Intervenció 2.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=569.0 
Intervenció 2.9.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=574.0 
Intervenció 2.10.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=624.0 
Intervenció 2.11.- Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=626.0 
Intervenció 2.12.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=628.0 
Intervenció 2.13.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=629.0 
Intervenció 2.14.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=691.0 
Intervenció 2.15.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=693.0 
Intervenció 2.16.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=695.0 
Intervenció 2.17.- Montserrat López Ureña 
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https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=697.0 
Intervenció 2.18.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=788.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la totalitat 
dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, acorda: 
 
1.Aprovar inicialment el nou Reglament Orgànic Municipal de Calafell. 
 
2.Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de 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 del Reglament. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text 
íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de 
la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es 
publica el text íntegre. 
 
4.En el supòsit de considerar-se aprovat definitivament, per manca de reclamacions, l’acord 
d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de trametre a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des de 
l’aprovació definitiva. El Reglament entra en vigor una vegada transcorreguts quinze dies des 
d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap requeriment. 
 
5.Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no     
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
    
3. Proposta de resolució de contracte de concessió patrimonial de bé de domini públic ús 
privatiu de la parada del mercat municipal de la parada nomenada la mercantil Peixateria La 
Goleta, SL. 
 
Antecedents de fetAntecedents de fetAntecedents de fetAntecedents de fet    
    
1. Vist que l'Ajuntament, per decret 701/2016 de 17 de març, va acordar iniciar l'expedient 

de resolució del contracte de cessió del lot del mercat municipal (parada P1 i magatzem M4) a 

l’empresa PEIXATERIA LA GOLETA, SLPEIXATERIA LA GOLETA, SLPEIXATERIA LA GOLETA, SLPEIXATERIA LA GOLETA, SL.  

 

2. Considerant que l'acord va ser notificat als interessats a fi de que en compliment del que 

preveu l'article 79 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú -LRJPAC-, poguessin adduir al·legacions i 

aportar documents o qualsevol altre element de judici, havent-se presentant les al·legacions que 

obren en l'expedient. 
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3. Que consta en l’expedient administratiu del que es deriva aquest, que en data 9 d’agost 

de 2013, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va adjudicar el lot 1 del nou 

mercat municipal de Calafell, que corresponia a una parada (P1) i un magatzem (M4) a 

l’esmentada mercantil, PEIXATERIA LA GOLETA, SL segons l’oferta de productes ofertada i les 

condicions econòmiques oferides per la licitadora, destinat a la venda de peix fresc. 

4. Que en data 29 de novembre de 2013, el nou mercat municipal de Calafell va obrir les 

seves portes regulant-se per un Reglament que va ser aprovat i publicat el seu dia per acord del 

Ple de la Corporació. Iniciant la seves activitats cadascuna de les parades d’acord amb el mateix 

doncs era una de les condicions del plec de clàusules de la adjudicació i per tant, de l’adjudicació 

que tots els licitadors van assumir i signar, com es pot veure en el contracte de concessió. 

5. Per escrit de 21 de gener del 2014 la secretaria municipal reitera i sol·licita que per part 

de la societat PEIX LA GOLETA SL es compleixi l’horari atès que s’ha detectat que tancaven la 

parada totes les tardes a partir de les 15 hores quan tenien obligació de tenir obert.  

6. No obstant l’anterior escrit, dies després, per decret núm. 2014/981 de data 26 de febrer 

de 2014, es va iniciar expedient sancionador a la mercantil Peixateries La Goleta SL, amb CIF 

B62366562. Passant a donar-li trasllat per tal que fessin les al·legacions escaients. Al·legacions 

que en resum manifestaven que Peixateries La Goleta SL, que compleix l’horari però que gaudeix 

de les vacances per les tardes. 

7. Per decret núm. 2014/1401 es desestimant els arguments establerts en les al·legacions 

presentades contra la proposta de resolució pel Sr. Manuel Chardi Garcia, en nom de Peixateries 

La Goleta SL, i s’imposa d’una sanció PER INFRACCIÓ lleu, per l’incompliment se l’horari de 

venda. 

8. Per decret núm. 2014/1572 es torna a iniciar un nou expedient sancionador a la 

mercantil Peixateries La Goleta SL, amb CIF B62366562 pe l’incompliment dels horaris de venda. 

Per decret núm. 2014/2269 es resolt la desestimació de les d’al·legacions presentades contra la 

proposta de resolució de sanció i acorda imposar un sanció i dura terme un requeriment del 

pagament de la sanció. 

9. Per decret núm. 2014/3255 s’Inicia un nou expedient sancionador, de data 2 de juny de 

2014 pels mateixos motius que els anteriors. I de la mateixa manera per decret núm. 2014/5492 

es desestimen les al·legacions presentades contra la proposa de resolució i s’acorda la imposició 

sanció. 

10. Altre cop per  decret 844/2015 de data 5 de març de 2015, aprovació d’incoació 

expedient sancionador Peixateria la Goleta SL per incompliment horari Mercat.  

11. Per decret 845/2015 de data 5 de març de 2015, aprovació d’incoació expedient 

sancionador Peixateria la Goleta SL per incompliment horari Mercat.  

12. També per decret 868/2015 de data 5 de març de 2015 Expedient sancionador 

incompliment horari.  

13. Decret 1323/2015 de data 30 de març de 2015, expedient 4303714001032, aprovació 

de proposta de resolució no havent presentat proves ni al·legacions, amb acord sancionador per 

falta lleu. 
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14. Decret 1324/2015 de data 30 de març de 2015, expedient 4303714001033, s’aprova la 

proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. Manuel Chardi Garcia, amb una sanció 

de 500€  

15. Decret 1377/2015 de data 1 d’abril de 2015, expedient 4303714001034, s’aprova de la 

proposta de resolució no havent presentat proves ni al·legacions, amb una sanció de 600€ 

16. Decret 1735/2015 de data 21 d’abril de 2105, expedient 4303714001032, s’aprova la 

resolució d’expedient sancionador, imposant al sr. Manuel Chardi Garcia, una sanció de 400€. 

17. Decret 1777/2015 de data 27 d’abril de 2015, expedient 4303714001033, es resol 

imposar al Sr. Manuel Chardi Garcia, com a representant de Peixateria la Goleta SL, una sanció 

de 500€ per infracció greu. 

18. Decret 1780/2015 de data 27 d’abril de 2015, expedient 4303714001034, es resol 

imposar al Sr. Manuel Chardi Garcia, com a representant de Peixateria la Goleta SL, una sanció 

de 600€ per infracció greu. 

 
19. En data de 23 de març d’enguany es va notificar el decret 701/2016 de 17 de març pel 

que s’obria un expedient de resolució de la concessió a la societat PEIX LA GOLETA SL, donant 

audiència a dita empresa. Conseqüència del mateix l’empresa va presentar un escrit al·legant 

l’aplicació de l’article 80 del TR de la Llei de defensa dels consumidors, manifestant que no hi 

havia cap clàusula en el contracte  que l’obligués a obrir i tancar a les 9:15 i 21:15. Manifestant 

també que li consta que en el contracte art. 1 4 i 10 fa constar l’obligació de complir certes 

normes, però que això és obscur i per tant, és nul. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics    
    
Reglament municipal del mercat, article 2 i 3: 
 
Artículo 2 Ámbito de aplicación 
Está norma será de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios. 
Artículo 3 Concepto general de consumidor y de usuario 
A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y 
cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su 
actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. 
Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin 
personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad 
comercial o empresarial. 
 
L’article 17.5.f de dit Reglament regulador del nou mercat municipal en relació  l’article 12 i 
article 21 ens diu que el mercat ha d’estar obert de dilluns a dissabte de 09:15 a 21:15 dit article 
diu textualment: 
21.2.- Com a norma general, el mercat no obrirà al públic abans de les 09:00 hores del matí, ni 
podrà tancar després de les 21.30 hores, i en cap cas, l’horari comercial establert pot incomplir 
la normativa vigent. L’horari comercial podrà distingir entre l’horari del supermercat i l’horari de 
l’espai general del mercat. 
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21.3.- Les parades destinades a la venda de peix fresc i marisc, podran tenir tancat al públic els 
dilluns, mentre la distribució majorista no asseguri l’abastament aquest dia de la setmana.  Les 
parades exteriors, quan obrin en diumenge, podran tenir tancat al públic els dilluns. 
21.4.- Com a norma general, l’horari d’activitat màxim (diferent del comercial o d’obertura al 
públic) del mercat serà de les 06:30 hores del matí, a les 22:30. Podrà ser regulat, de forma 
específica, pel regidor responsable en matèria de mercat municipal de l’Ajuntament de Calafell o 
la societat concessionària, si existís. 
 
En virtut del es preceptua en els articles 27.2.a i 27.2.b del Reglament del mercat, es pot 
considerar com a faltes lleus: 
 
a) L’incompliment reiterat de l’horari del mercat –més de dues ocasions dels horaris sobre 
preparació i abastament del lloc de venda-. 
 
b) L’incompliment dels horaris d’obertura mínima de l’activitat comercial més de dues 
ocasions . 
 
També estableix el propi Reglament que la reiteració en aquests incompliments lleus, es 
convertirà en una falta greu (art.27.3.a del Reglament). Així els articles diuen del literal: 
 
ART. 27, 3, a) La reincidència en la mateixa falta lleu, fins a 3 vegades al llarg dels 10 mesos 
anteriors. 
ART. 27,4, a) La reiteració de faltes greus (tres sancions definitives en via administrativa per falta 
greu imposades dins del període de divuit mesos). 
 
La clàusula 25 del plec de clàusules generals de la licitació de les paredes del mercat parla de 
l’extinció de les concessions ens diu que l'incompliment per part del concessionari de les 
obligacions condicions o en el reglament del mercat facultarà a l'Ajuntament per acordar la 
resolució del contracte, així com per la resta de les causes previstes en la Llei de Patrimoni de les 
administracions públiques i el reglament de patrimoni dels e Entre i les demés que consten en el 
mateix plec.  
 
Alhora el plec general ens diu que un cop acordada la revocació de la concessió, l'entitat local 
podrà exigir l'abonament de les indemnitzacions que sigui procedent sense perjudici de les 
penalitats exigibles en aplicació de els plecs de clàusules administratives, reiterant que la  
 
Els articles del DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals, article 70 que ens diu que les concessions atorgades sobre el domini públic 
s'extingeixen: 
  
a) Per venciment del termini. 
b) Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada.  
c) Per desafectació del bé. 
d) Per renúncia del concessionari. 
e) Per revocació de la concessió. 
f) Per resolució judicial 
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I l’article 71 que ens diu que l'exercici de la facultat de l'ens local de cessar l'ús privatiu del bé de 
domini públic requereix, sigui quin sigui el títol que l'empari i encara que aquest sigui en 
concepte de precari, la incoació de l'expedient administratiu contradictori dirigit a determinar la 
naturalesa de l'ocupació i si la indemnització és procedent o no. 
 
La Llei de patrimoni de les Administracions Públiques (33/2003) ens diu al seu article 100 que les 
concessions i autoritzacions demanials s'extingiran per, entre d’altres causes, falta de pagament 
del cànon o qualsevol altre incompliment greu de les obligacions del titular de la concessió, 
declarats per l'òrgan que va atorgar la concessió o autorització. Ha de contenir l'acord, a més, 
les causes d'extinció de la concessió (article 100 de la Llei 33/2003). 
 
L'expedient iniciat a l'efecte de la resolució s'ha de notificar als creditors hipotecaris que hi pugui 
haver, «perquè puguin comparèixer en defensa dels seus drets i, si s'escau, proposin un tercer 
que pugui substituir el concessionari que incomplint les clàusules de la concessió»(article 101.4 
de la Llei 33/2003). 
 
Com a efecte de l'extinció de la concessió, les obres, construccions i instal·lacions no fixes 
existents sobre el bé demanial hauran de ser retirades pel titular de la concessió o, per execució 
subsidiària, per l'Administració a costa del concessionari, atès que així s’ha previst expressament 
el seu manteniment en el títol concessional (annex 5 punt 5 d’obres i instal·lacions; article 101.1 
i 2 de la Llei 33/2003) segons disposa la clàusula 21 al respecte de la reversió, quan diu que un 
cop finalitzat el contracte o dins el termini de 15 dies naturals a comptar del següent a la 
resolució contractual, el concessionari haurà d’abandonar i deixar lliures a l'Ajuntament les 
instal·lacions i l'equipament en bon estat de conservació i funcionament i amb el desgast 
raonable a causa d'un correcte ús, retirant les instal·lacions o elements de la parada que no 
siguin fixes. Totes les obres i instal·lacions fixes que es realitzin en les parades quedaran 
annexades a la mateixa i restaran propietat de l'Ajuntament i seran considerades de domini 
públic. 
 
El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic -TRLCSP-, regula les causes de resolució contractual, en primer lloc, 
de forma general en el seu article 223, que disposa que són causes de resolució contractual: 
 
F) L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades com a F) L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades com a F) L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades com a F) L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades com a 
tals en els plecs o en el contracte.tals en els plecs o en el contracte.tals en els plecs o en el contracte.tals en els plecs o en el contracte.    
H) Les establertes expressamentH) Les establertes expressamentH) Les establertes expressamentH) Les establertes expressament    en el contracte.en el contracte.en el contracte.en el contracte.    
 
Pel que fa a l'articulació del procediment legalment establert per a la tramitació del present 
expedient, la resolució contractual haurà de cenyir al procediment que recull el Reial Decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques -RGLCAP-. 
 
En concret és aplicable també l'article 109 i s'ha d'ajustar als següents requisits: 
 
A) Audiència del contractista per termini de deu dies naturals, en el cas de proposta d'ofici. 
B) Audiència, en el mateix termini anterior, de l'avalista o assegurador si es proposa la 
confiscació de la garantia. 
C) Informe del Servei Jurídic. 
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D) Dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma 
respectiva, quan es formuli oposició per part del contractista. 
 
No obstant això, s’ha de tenir en compte que es tracta d’un contracte exclòs de la llei de 
contractes segons estableix l’article 4 del TRLCSP: 
 
o) Les autoritzacions i concessions sobre béns de domini públic i els contractes d’explotació de 
béns patrimonials diferents dels definits a l’article 7, que es regulen per la seva legislació 
específica llevat dels casos en què expressament es declarin aplicables les prescripcions d’aquesta 
Llei. 
 
En concordança l’article 110 de la LPAP ens diu que els contractes, convenis i altres negocis 
jurídics sobre béns i drets patrimonials es regiran, quant a la seva preparació i adjudicació, per 
aquesta Llei i les seves disposicions de desenvolupament i, en el no previst en aquestes normes, 
per la legislació de contractes de les administracions públiques. Els seus efectes i extinció es 
regeixen per aquesta Llei i les normes de dret privat. 
 
Vist el contingut de l’expedient i de l’informe dels serveis jurídics.  
 
Ateses les competències que li corresponen al ple municipal segon l’art. 52 i 53 del TRLMRL de 
Catalunya i els art. 21 i 22 de la LBRL 
 
Acord:Acord:Acord:Acord:    
    
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
1111.- La resolució de la concessió de la parada del mercat municipal a l’empresa mercantil 
PEIXATERIA LA GOLETA, SL, titular del LOT 1 parada P1 del mercat municipal.  
 
2222.- Ordenar la devolució de la parada P1 i del magatzem M4 dins el termini de 15 dies naturals a 
comptar del següent a la notificació de la resolució contractual, el concessionari haurà 
d’abandonar i deixar lliures a disposició de l'Ajuntament les instal·lacions i l'equipament en bon 
estat de conservació i funcionament i amb el desgast raonable a causa d'un correcte ús, retirant 
les instal·lacions o elements de la parada que no siguin fixes. Totes les obres i instal·lacions fixes 
que es realitzin en les parades quedaran annexades a la mateixa i restaran propietat de 
l'Ajuntament i seran considerades de domini públic. 
 
3333.- Notificar el present acord a l’àrea de Territori i urbanisme als efectes de que els tècnics 
municipal aixequin acta de l’estat i situació dels bens i un cop entregada de l’estat i situació de la 
devolució. 
  
4444.- Ordenar el venciment de les quotes pendents de venciment de les establertes del preu de la 
concessió, liquidant-les totes a l’empresa PEIXATERIA LA GOLETA, SL pel seu pagament, deixar 
de liquidar cap més quota ordinària o de les derivades de l’ús de la parada conseqüència de la 
resolució esmentada.  
 
5555.- Notificar als departaments de Secretaria, intervenció i tresoreria. 
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https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=816.0 
Intervenció 3.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=830.0 
Intervenció 3.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=901.0 
Intervenció 3.3.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=906.0 
Intervenció 3.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=931.0 
 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat acorda. 
 
1111.- La resolució de la concessió de la parada del mercat municipal a l’empresa mercantil 
PEIXATERIA LA GOLETA, SL, titular del LOT 1 parada P1 del mercat municipal.  
 
2222.- Ordenar la devolució de la parada P1 i del magatzem M4 dins el termini de 15 dies naturals a 
comptar del següent a la notificació de la resolució contractual, el concessionari haurà 
d’abandonar i deixar lliures a disposició de l'Ajuntament les instal·lacions i l'equipament en bon 
estat de conservació i funcionament i amb el desgast raonable a causa d'un correcte ús, retirant 
les instal·lacions o elements de la parada que no siguin fixes. Totes les obres i instal·lacions fixes 
que es realitzin en les parades quedaran annexades a la mateixa i restaran propietat de 
l'Ajuntament i seran considerades de domini públic. 
 
3333.- Notificar el present acord a l’àrea de Territori i urbanisme als efectes de que els tècnics 
municipal aixequin acta de l’estat i situació dels bens i un cop entregada de l’estat i situació de la 
devolució. 
  
4444.- Ordenar el venciment de les quotes pendents de venciment de les establertes del preu de la 
concessió, liquidant-les totes a l’empresa PEIXATERIA LA GOLETA, SL pel seu pagament, deixar 
de liquidar cap més quota ordinària o de les derivades de l’ús de la parada conseqüència de la 
resolució esmentada.  
 
5555.- Notificar als departaments de Secretaria, intervenció i tresoreria. 
 
 
4. P. P. P. Proposta d’aprovació expedient núm. 3/16 deroposta d’aprovació expedient núm. 3/16 deroposta d’aprovació expedient núm. 3/16 deroposta d’aprovació expedient núm. 3/16 de    reconeixement extrajudicial de credits, reconeixement extrajudicial de credits, reconeixement extrajudicial de credits, reconeixement extrajudicial de credits, 
per import de 287.082,28 euros.per import de 287.082,28 euros.per import de 287.082,28 euros.per import de 287.082,28 euros.    
    
    
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
    
1.    Pel Decret de Serveis Interns de data 12 de maig de 2016 s’ha iniciat l’expedient núm. 
3/16 per aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
2. Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es 
reconegui un crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els 
serveis de què es tracta. 
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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 Econòmis i Urbanístics amb els vots a favor dels regidors 
del grups municipals PSC, PP, C’s, UAM i amb el vot del regidor no adscrit Sr. Jesús Benedicto 
i amb l’abstenció dels grups municipals ERC, CIU i CUP, proposa al Ple l’adopció del següent 
acord:  
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/16, per import de 
287.082,28 euros, segons el següent detall: 
 
- Relació de factures núm. 152 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, 
d’import 22.280,54 €. 
- Relació de factures núm. 153 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 
1.117,93 €. 
- Relació de factures núm. 154 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 226.190,44 
€. 
- Relació de factures núm. 157 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 955,21 €, 
existint consignació pressupostària a 31/12/15. 
- Relació de factures núm. 159 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 495,87 €. 
- Relació de factures núm. 160 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 208,73 €, 
existint consignació pressupostària a 31/12/15. 
- Relació de factures núm. 155 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, 
d’import 1.272,73 €. 
- Relació de factures núm. 156 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 
30.317,51 €. 
- Relació de factures núm. 158 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 
2.760,66 €, existint consignació pressupostària a 31/12/15. 
- Relació de factures núm. 162 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 
451,98 €. 
- Relació de factures núm. 12 del Patronat de Turisme, d’import 446,25 €. 
- Relació de factures núm. 13 del Patronat de Turisme, d’import 584,43 €. 
 
 
 
 

Ajuntament       
N.Operació Nom Tercer Descripció Import 

2016011046 RAVENTOS SUAU SCP O11488: 24 diplomes informàtica gent gran a color joventut  12,10 

2016001723 RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE  SL ADQUISICIÓ BANDERINS I PORTA CAMP DE FUTBOL DE SEGUR 231,16 
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2016001727 DAIMAT SL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 139,15 

2016001728 DAIMAT SL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 27,83 

2016001729 DAIMAT SL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 41,75 

2016002215 TECNO SPORT 2020 SL ADQUISICIÓ BARRA BALLET I SUPORT 264,71 

2016002223 ORTOLL I FILLS SL SUBMINISTRAMENT GASOIL B 2000 CAMP FUTBOL CALAFELL C/16001 451,98 

2016007923 ALTERNATIVAS PUBLICITARIAS SL 
SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PATCHWORK WITH LOVE POR EL PERIODO 
COMP 30,00 

2016007929 RAVENTOS SUAU SCP O11092: 80+50+20 cartells a color ref reis 2016 72,60 

2016007930 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL Equip de sò "Sardanes" a la Plaça Catalunya 278,30 

2016007933 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL Equip de sò dies 4,5-1-16 Teate auditori Joan Colet " Espectacle de Re 435,60 

2016009647 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA Carta(I) 501 - 1000 gr ZONA1 EUROPA DESEMBRE 2015 1.260,81 

2016009649 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA Carta(I) 351 - 500 gr ZONA1 EUROPA GENER 2016 1.455,39 

2016009651 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA Carta(I) 501 - 1000 gr ZONA1 EUROPA FEBRER 2016 2.363,88 

2016010304 SANTOS MARIN FRANCISCO Revisió dels equips del teatre (4 circuits), C.càrrega i substitució d 456,23 

2016010712 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA COMUNICACIONS POSTAL MARÇ Carta(I) 351 - 500 gr ZONA1 EUROPA 3.488,43 

2016010713 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA COMUNICACIONS POSTALS NOVEMBRE 2015 Carta(I) 101 - 200 gr ZONA1 EUROPA 1.499,85 

2016010744 OPERA CATALONIA SL Camió Grua 800 229,90 

2016010769 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA 1.127,72 

2016010770 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA BRIGADA 1.154,06 

2016010771 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA PINTURA BANCS 1.127,72 

2016010772 DICELTRO GARRAF SL PINTURA BANCS 845,79 

2016010773 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA BRIGADA MUNICIPAL 1.521,24 

2016010775 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA BRIGADA 1.465,89 

2016010776 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA BRIGADA 952,23 

2016010778 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA 478,20 
2016010779 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA 694,45 

2016010782 PETROLIS DE BARCELONA SA GASOLEO C ALBARA 16/T04B0113 JOSEP LLUIS DE LA ROSA 2-30 1.626,24 

2016010783 CEPSA CARD SA COMBUSTIBLES I CARBURANTS GENER VEHICLES MUNICIPALS 3.239,69 

2016010784 CEPSA CARD SA COMBUSTIBLES I CARBURANTS FEBRER VEHICLES MUNICIPALS 4.077,40 

2016010785 CEPSA CARD SA COMBUSTIBLES I CARBURANTS MARÇ VEHICLES MUNICIPALS 3.716,09 

2016010786 CEPSA CARD SA COMBUSTIBLES I CARBURANTS ABRIL VEHICLES MUNICIPALS 3.722,74 

2016010791 ORTOLL I FILLS SL GASOIL B ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL 3.775,76 

2016010794 SANTOS MARIN FRANCISCO Gas R-407 C REPARACIÓ LLAR JUBILATS CALAFELL POBLE 508,15 

2016010795 SANTOS MARIN FRANCISCO Programador GRASLIM amb reserva de 100 minuts 379,88 

2016010799 ORTOLL I FILLS SL GASOIL B POLIESPORTIU JOAN ORTOLL 336,05 

2016010800 ORTOLL I FILLS SL GASOIL B CAMP DE FUTBOL DE SEGUR DE CALAFELL 326,65 

2016010824 CUBELLAS COLOR SL MATERIAL PINTURA BRIGADA 508,56 
2016010825 PILOSTOP SL Trabajos de mejora correspondientes a la instalación en la calle Carre 562,65 

Ajuntament       
N.Operació Nom Tercer Descripció Import 

2016010826 PILOSTOP SL Soporte imán interno pilón 417,93 

2016010827 PILOSTOP SL REPARACIÓ PILONA 206,18 

2016010828 CATV EURO VENDRELL SL SERVEI GRUA MES DE GENER 4.308,81 

2016010829 CATV EURO VENDRELL SL SERVEI GRUA MES DE FEBRER 3.247,64 

2016010830 CATV EURO VENDRELL SL SERVEI GRUA MES DE MARÇ 3.502,95 

2016010831 CATV EURO VENDRELL SL SERVEI GRUA MES DE ABRIL 2.872,54 

2016010832 ROMEU CAPARROS MIQUEL Reparar i reforçar porteries d'Hoquei. 217,26 

2016010833 TANDEM WELLNESS SL REPARACIÓ DUTXES 598,95 

2016010834 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL REPARACIÓ MEGAFONIA 68,00 

2016010835 CARBONELL IVERN JAUME TROFEUS BICI 375,21 

2016010837 CARBONELL IVERN JAUME TOTAL 4 COPES I 80 MEDALLES SETMANA SANTA ATL.SEGUR 774,96 
2016010838 CARBONELL IVERN JAUME TOTAL 3 COPES TORNEIG TRIANGULAR SOLIDARI SEGUR 2.169,98 

2016010839 FORTES NAVARRO OSCAR MATERIAL DE FERRETERIA 66,40 

2016010883 
ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES 
SLU ALQUILER MODULOS EN CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL 411,40 

2016010936 DAIMAT SL REGIDORIA D'ESPORTS. TREBALLS CAMP FUTBOL SEGUR 469,48 

2016010939 DAIMAT SL REGIDORIA D'ESPORTS. TREBALLS A P. JOAN ORTOLL 715,18 

2016010949 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL REGIDORIA ESPORTS-REPARACIÓ EQUIP DE SO 108,59 

2016010954 
ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES 
SLU LLOGUER CABINES VESTUARIS 411,40 

2016010955 
ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES 
SLU ALQUILER MODULOS EN CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL 411,40 

2016010957 PINTURAS TARRAGONA 2000, SL MATERIAL PINTURA 345,32 
2016010958 PINTURAS TARRAGONA 2000, SL MATERIAL PINTURA ESPORTS 1.297,36 

2016010961 PINTURAS TARRAGONA 2000, SL MATERIAL PINTURA 94,78 

2016010965 FATSINI SL MONTAR 2 LONAS A LA CARPA 508,20 

2016010967 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL Micro Inalambrico TXA-800HT 232,37 

2016010969 DAIMAT SL REGIDORIA D'ESPORTS. TREBALLS PISTA SKATERBO  255,41 

2016010985 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL REPARACIO EQUIP DE SO 229,90 

2016010986 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL Equip de Sò FESTIVAL VILARENC  254,10 
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2016011002 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA COMUNICACIONS POSTALS ABRIL 2016 2.189,19 

2016011022 QUALITY PENEDES SCP EMBRAGUE COMPLETO 909,57 

2016011025 QUALITY PENEDES SCP REPARACIÓ CORREA 101,74 

2016011028 QUALITY PENEDES SCP REPARACIO VEHICLE BRIGADA 1.101,71 

2016011038 LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES SA SERVEIS TRIMESTRALS DE LES ESCOLES 60,01€ X 15 SERVEIS             900,15 

2016011040 LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES SA SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR GENER 2016                                41.436,74 

2016011042 LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES SA SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR FEBRER 2016                               51.795,92 

2016011043 LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES SA SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR MARÇ 2016                                 44.026,53 

2016011044 LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES SA SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR MES D'ABRIL 2016                          51.795,92 
2016011045 S.E.S. ABC BAIX PENEDES SL CABLEJAT CIRCUIT TV 55,06 

2016011061 HERMES COMUNICACIONS SA Publicitat. El Punt Avui Conjunta - Contracte número: 10500917-1 Títol 574,75 

2016011062 CALAFELL ACTIVA SCP ALCALDIA.CONSERGERIA CINE IRIS GENER 2.661,75 

2016011064 CALAFELL ACTIVA SCP ALCALDIA.CONSERGERIA CINE IRIS FEBRER 2.661,75 

2016011066 GONZALEZ REBOLLEDO MARCELINA Treballs audiovisuals mes de març 2016, gravacions i muntatge 2.228,41 

2016011067 GONZALEZ REBOLLEDO MARCELINA Treballs audiovisuals mes d'abril 2016, gravacions, muntatge, posicion 2.228,41 

2016011068 ESPECTRUM PRODUCCIONS SL Honoraris abril 3.120,71 

2016011070 NORDLOF KRISTINA Serveis Web abril, 2016 3.025,00 

2016011072 CONSULTORA COMUNICACIO LOCAL SL Serveis de comunicació, premsa, fotografia i gestió de continguts de x 3.529,16 

2016011074 CALAFELL ACTIVA SCP ALCALDIA.CONSERGERIA CINE IRIS ABRIL 2.250,60 

    TOTAL 286.051,60 

 
 
 
 
Patronat de Turisme     

N.Operació Nom Tercer Descripció Import 
2016000043 RAVENTOS SUAU SCP FLIERS I CARTELLS CARNAVAL 584,43 

2016000041 AADIMATIQ SL TRADUCCIÓ GUIA PRESENTACIÓ CALAFELL 169,75 

2016000042 AADIMATIQ SL TRADUCCIÓ TEXTOS GUIA HOTELS 276,50 

    TOTAL 1.030,68 

 
  
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=943.0 
Intervenció 4.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=955.0 
Intervenció 4.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=986.0 
Intervenció 4.3.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=989.0 
Intervenció 4.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1050.0 
Intervenció 4.5.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1062.0 
Intervenció 4.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1134.0 
Intervenció 4.7.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1139.0 
Intervenció 4.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1159.0 
Intervenció 4.9.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1162.0 
Intervenció 4.10.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1334.0 
Intervenció 4.11.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1344.0 
Intervenció 4.12.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1357.0 
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Intervenció 4.13.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1360.0 
Intervenció 4.14.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1407.0 
Intervenció 4.15.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1409.0 
Intervenció 4.16.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1571.0 
Intervenció 4.17.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1574.0 
Intervenció 4.18.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1626.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta, 19 vots a favor: 5 dels membres de PSC, 2 dels 
membres del PP, 2 dels membres de C’S, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 6 
dels membres de CIU i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra; i 2 abstencions 
dels membres de la CUP, acorda: 
 
1.Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/16, per import de 287.082,28 
euros, segons el següent detall: 
 
- Relació de factures núm. 152 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, 
d’import 22.280,54 €. 
- Relació de factures núm. 153 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 
1.117,93 €. 
- Relació de factures núm. 154 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 226.190,44 
€. 
- Relació de factures núm. 157 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 955,21 €, 
existint consignació pressupostària a 31/12/15. 
- Relació de factures núm. 159 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 495,87 €. 
- Relació de factures núm. 160 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 208,73 €, 
existint consignació pressupostària a 31/12/15. 
- Relació de factures núm. 155 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, 
d’import 1.272,73 €. 
- Relació de factures núm. 156 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 
30.317,51 €. 
- Relació de factures núm. 158 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 
2.760,66 €, existint consignació pressupostària a 31/12/15. 
- Relació de factures núm. 162 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 
451,98 €. 
- Relació de factures núm. 12 del Patronat de Turisme, d’import 446,25 €. 
- Relació de factures núm. 13 del Patronat de Turisme, d’import 584,43 €. 
 
 
 
 
 
Ajuntament       
N.Operació Nom Tercer Descripció Import 
2016011046 RAVENTOS SUAU SCP O11488: 24 diplomes informàtica gent gran a color joventut  12,10 

2016001723 RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE  SL ADQUISICIÓ BANDERINS I PORTA CAMP DE FUTBOL DE SEGUR 231,16 

2016001727 DAIMAT SL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 139,15 
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2016001728 DAIMAT SL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 27,83 

2016001729 DAIMAT SL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 41,75 

2016002215 TECNO SPORT 2020 SL ADQUISICIÓ BARRA BALLET I SUPORT 264,71 

2016002223 ORTOLL I FILLS SL SUBMINISTRAMENT GASOIL B 2000 CAMP FUTBOL CALAFELL C/16001 451,98 

2016007923 ALTERNATIVAS PUBLICITARIAS SL 
SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PATCHWORK WITH LOVE POR EL PERIODO 
COMP 30,00 

2016007929 RAVENTOS SUAU SCP O11092: 80+50+20 cartells a color ref reis 2016 72,60 

2016007930 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL Equip de sò "Sardanes" a la Plaça Catalunya 278,30 

2016007933 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL Equip de sò dies 4,5-1-16 Teate auditori Joan Colet " Espectacle de Re 435,60 

2016009647 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA Carta(I) 501 - 1000 gr ZONA1 EUROPA DESEMBRE 2015 1.260,81 

2016009649 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA Carta(I) 351 - 500 gr ZONA1 EUROPA GENER 2016 1.455,39 

2016009651 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA Carta(I) 501 - 1000 gr ZONA1 EUROPA FEBRER 2016 2.363,88 

2016010304 SANTOS MARIN FRANCISCO Revisió dels equips del teatre (4 circuits), C.càrrega i substitució d 456,23 

2016010712 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA COMUNICACIONS POSTAL MARÇ Carta(I) 351 - 500 gr ZONA1 EUROPA 3.488,43 

2016010713 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA COMUNICACIONS POSTALS NOVEMBRE 2015 Carta(I) 101 - 200 gr ZONA1 EUROPA 1.499,85 

2016010744 OPERA CATALONIA SL Camió Grua 800 229,90 

2016010769 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA 1.127,72 

2016010770 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA BRIGADA 1.154,06 

2016010771 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA PINTURA BANCS 1.127,72 

2016010772 DICELTRO GARRAF SL PINTURA BANCS 845,79 

2016010773 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA BRIGADA MUNICIPAL 1.521,24 

2016010775 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA BRIGADA 1.465,89 

2016010776 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA BRIGADA 952,23 

2016010778 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA 478,20 

2016010779 DICELTRO GARRAF SL MATERIAL FERRETERIA 694,45 
2016010782 PETROLIS DE BARCELONA SA GASOLEO C ALBARA 16/T04B0113 JOSEP LLUIS DE LA ROSA 2-30 1.626,24 

2016010783 CEPSA CARD SA COMBUSTIBLES I CARBURANTS GENER VEHICLES MUNICIPALS 3.239,69 

2016010784 CEPSA CARD SA COMBUSTIBLES I CARBURANTS FEBRER VEHICLES MUNICIPALS 4.077,40 

2016010785 CEPSA CARD SA COMBUSTIBLES I CARBURANTS MARÇ VEHICLES MUNICIPALS 3.716,09 

2016010786 CEPSA CARD SA COMBUSTIBLES I CARBURANTS ABRIL VEHICLES MUNICIPALS 3.722,74 

2016010791 ORTOLL I FILLS SL GASOIL B ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL 3.775,76 

2016010794 SANTOS MARIN FRANCISCO Gas R-407 C REPARACIÓ LLAR JUBILATS CALAFELL POBLE 508,15 

2016010795 SANTOS MARIN FRANCISCO Programador GRASLIM amb reserva de 100 minuts 379,88 

2016010799 ORTOLL I FILLS SL GASOIL B POLIESPORTIU JOAN ORTOLL 336,05 

2016010800 ORTOLL I FILLS SL GASOIL B CAMP DE FUTBOL DE SEGUR DE CALAFELL 326,65 

2016010824 CUBELLAS COLOR SL MATERIAL PINTURA BRIGADA 508,56 

2016010825 PILOSTOP SL Trabajos de mejora correspondientes a la instalación en la calle Carre 562,65 

Ajuntament       
N.Operació Nom Tercer Descripció Import 
2016010826 PILOSTOP SL Soporte imán interno pilón 417,93 

2016010827 PILOSTOP SL REPARACIÓ PILONA 206,18 

2016010828 CATV EURO VENDRELL SL SERVEI GRUA MES DE GENER 4.308,81 

2016010829 CATV EURO VENDRELL SL SERVEI GRUA MES DE FEBRER 3.247,64 

2016010830 CATV EURO VENDRELL SL SERVEI GRUA MES DE MARÇ 3.502,95 

2016010831 CATV EURO VENDRELL SL SERVEI GRUA MES DE ABRIL 2.872,54 

2016010832 ROMEU CAPARROS MIQUEL Reparar i reforçar porteries d'Hoquei. 217,26 

2016010833 TANDEM WELLNESS SL REPARACIÓ DUTXES 598,95 

2016010834 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL REPARACIÓ MEGAFONIA 68,00 

2016010835 CARBONELL IVERN JAUME TROFEUS BICI 375,21 

2016010837 CARBONELL IVERN JAUME TOTAL 4 COPES I 80 MEDALLES SETMANA SANTA ATL.SEGUR 774,96 

2016010838 CARBONELL IVERN JAUME TOTAL 3 COPES TORNEIG TRIANGULAR SOLIDARI SEGUR 2.169,98 
2016010839 FORTES NAVARRO OSCAR MATERIAL DE FERRETERIA 66,40 

2016010883 
ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES 
SLU ALQUILER MODULOS EN CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL 411,40 

2016010936 DAIMAT SL REGIDORIA D'ESPORTS. TREBALLS CAMP FUTBOL SEGUR 469,48 
2016010939 DAIMAT SL REGIDORIA D'ESPORTS. TREBALLS A P. JOAN ORTOLL 715,18 

2016010949 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL REGIDORIA ESPORTS-REPARACIÓ EQUIP DE SO 108,59 

2016010954 
ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES 
SLU LLOGUER CABINES VESTUARIS 411,40 

2016010955 
ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES 
SLU ALQUILER MODULOS EN CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL 411,40 

2016010957 PINTURAS TARRAGONA 2000, SL MATERIAL PINTURA 345,32 

2016010958 PINTURAS TARRAGONA 2000, SL MATERIAL PINTURA ESPORTS 1.297,36 
2016010961 PINTURAS TARRAGONA 2000, SL MATERIAL PINTURA 94,78 

2016010965 FATSINI SL MONTAR 2 LONAS A LA CARPA 508,20 

2016010967 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL Micro Inalambrico TXA-800HT 232,37 

2016010969 DAIMAT SL REGIDORIA D'ESPORTS. TREBALLS PISTA SKATERBO  255,41 

2016010985 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL REPARACIO EQUIP DE SO 229,90 

2016010986 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL Equip de Sò FESTIVAL VILARENC  254,10 

2016011002 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA COMUNICACIONS POSTALS ABRIL 2016 2.189,19 
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2016011022 QUALITY PENEDES SCP EMBRAGUE COMPLETO 909,57 

2016011025 QUALITY PENEDES SCP REPARACIÓ CORREA 101,74 

2016011028 QUALITY PENEDES SCP REPARACIO VEHICLE BRIGADA 1.101,71 

2016011038 LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES SA SERVEIS TRIMESTRALS DE LES ESCOLES 60,01€ X 15 SERVEIS             900,15 

2016011040 LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES SA SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR GENER 2016                                41.436,74 

2016011042 LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES SA SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR FEBRER 2016                               51.795,92 

2016011043 LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES SA SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR MARÇ 2016                                 44.026,53 
2016011044 LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES SA SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR MES D'ABRIL 2016                          51.795,92 

2016011045 S.E.S. ABC BAIX PENEDES SL CABLEJAT CIRCUIT TV 55,06 

2016011061 HERMES COMUNICACIONS SA Publicitat. El Punt Avui Conjunta - Contracte número: 10500917-1 Títol 574,75 

2016011062 CALAFELL ACTIVA SCP ALCALDIA.CONSERGERIA CINE IRIS GENER 2.661,75 

2016011064 CALAFELL ACTIVA SCP ALCALDIA.CONSERGERIA CINE IRIS FEBRER 2.661,75 

2016011066 GONZALEZ REBOLLEDO MARCELINA Treballs audiovisuals mes de març 2016, gravacions i muntatge 2.228,41 

2016011067 GONZALEZ REBOLLEDO MARCELINA Treballs audiovisuals mes d'abril 2016, gravacions, muntatge, posicion 2.228,41 

2016011068 ESPECTRUM PRODUCCIONS SL Honoraris abril 3.120,71 

2016011070 NORDLOF KRISTINA Serveis Web abril, 2016 3.025,00 

2016011072 CONSULTORA COMUNICACIO LOCAL SL Serveis de comunicació, premsa, fotografia i gestió de continguts de x 3.529,16 

2016011074 CALAFELL ACTIVA SCP ALCALDIA.CONSERGERIA CINE IRIS ABRIL 2.250,60 

    TOTAL 286.051,60 

 
 
Patronat de Turisme     

N.Operació Nom Tercer Descripció Import 
2016000043 RAVENTOS SUAU SCP FLIERS I CARTELLS CARNAVAL 584,43 

2016000041 AADIMATIQ SL TRADUCCIÓ GUIA PRESENTACIÓ CALAFELL 169,75 

2016000042 AADIMATIQ SL TRADUCCIÓ TEXTOS GUIA HOTELS 276,50 

    TOTAL 1.030,68 

 
  
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
 
5. 5. 5. 5. PPPProposta d’aprovar la rectificació d’error material  de l’ acord de ple de 27 de febrer de roposta d’aprovar la rectificació d’error material  de l’ acord de ple de 27 de febrer de roposta d’aprovar la rectificació d’error material  de l’ acord de ple de 27 de febrer de roposta d’aprovar la rectificació d’error material  de l’ acord de ple de 27 de febrer de 
2014 on es derogava la taxa 2.2.112014 on es derogava la taxa 2.2.112014 on es derogava la taxa 2.2.112014 on es derogava la taxa 2.2.11    
 
El Ple de 27 de febrer de 2014 va aprovar per Ple la derogació de la taxa 2.2.11, taxa per 
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament d’interès general. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
L’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i el Procediment administratiu comú, estableix que: “Les Administracions públiques 
podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.” 
 
L’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix pel que fa a la 
rectificació d’errors que: 
 
“1. L’òrgan o organisme que hagi dictat l’acte o la resolució de la reclamació ha de rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors materials, de fet o aritmètics, 
sempre que no hagi transcorregut el termini de prescripció.  
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En particular, s’han de rectificar per aquest procediment els actes i les resolucions de les 
reclamacions economicoadministratives en què s’hagi incorregut en error de fet que resulti dels 
propis documents incorporats a l’expedient.  
La resolució ha de corregir l’error en la quantia o en qualsevol altre element de l’acte o resolució 
que es rectifica. “ 
 
Vist que en l’acord del Ple de 27  de febrer de 2014  a l’informe 906/0013-CB de data 12 de 
juliol de 2013 del director de serveis jurídics, compres i contractació ja feia referència que 
l’articulat a derogar es derivava dels escrits presentats per Orange, France Telecom i Telefónica 
contra les liquidacions derivades de les ordenances d’aprofitament especial.  
Vist els fonaments de dret, es procedent rectificar l’error material de l’Acord de Ple de 27 de 
febrer de 2014 on es derogava la taxa 2.2.11, taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general i  ja que 
només hauria de fer referència a la telefonia mòbil. I en concret als articles 5 i 8 de l’ordenança 
2.2.11 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
ACORD:ACORD:ACORD:ACORD:    
    
1.Rectificar l’Acord de Ple de 27 de febrer de 2014 on es derogava la taxa 2.2.11 de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general. 
 
2.A la part expositiva on diu: 
 
Consegüentment, és procedent derogar l’ordenança reguladora de la taxa per aprofitament 
especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, 
atès que la recent jurisprudència que s’exposa priva de la validesa jurídica a l’empara de la qual 
s’havia aprovat aquesta ordenança fiscal.  
 
Ha de dir: 
    
Conseqüentment, és procedent derogar els articles 5 i 8 de l’ordenança reguladora de la taxa 
per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, atès que la recent jurisprudència que s’exposa priva de la validesa jurídica a l’empara 
de la qual s’havia aprovat aquesta ordenança fiscal.  
 
3.A la part resolutiva on diu: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Derogar l’ordenança fiscal núm. 2.2.11 de la Taxa per aprofitament especial del 
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general i donar compliment als requisits de publicació que ordena la normativa d’aplicació. 
 
Ha de dir: 
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PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Derogar els articles 5 i 8 de l’ordenança fiscal núm. 2.2.11 de la Taxa per aprofitament 
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general i donar compliment als requisits de publicació que ordena la normativa 
d’aplicació. 
 
4. Exposar al públic l’acord precedent, juntament amb la taxa modificada, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació provisional 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. 
 
5. 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 l’ordenança modificada, que entraran en vigor el dia 
següent de la seva publicació i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1644.0 
Intervenció 5.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1653.0 
Intervenció 5.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1713.0 
Intervenció 5.3.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1715.0 
Intervenció 5.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1780.0 
Intervenció 5.5.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1793.0 
Intervenció 5.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1859.0 
Intervenció 5.7.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1861.0 
Intervenció 5.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1872.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta, 15 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels 
membres d’UAM, 2 dels membres del PP, 1 del membre de C’S, 2 dels membres de la CUP, 2 
dels membres d’ERC, i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra; i 6 abstencions dels 
membres de CIU, acorda: 
 
1.Rectificar l’Acord de Ple de 27 de febrer de 2014 on es derogava la taxa 2.2.11 de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general. 
 
2.A la part expositiva on diu: 
 
Consegüentment, és procedent derogar l’ordenança reguladora de la taxa per aprofitament 
especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, 
atès que la recent jurisprudència que s’exposa priva de la validesa jurídica a l’empara de la qual 
s’havia aprovat aquesta ordenança fiscal.  
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Ha de dir: 
    
Conseqüentment, és procedent derogar els articles 5 i 8 de l’ordenança reguladora de la taxa 
per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, atès que la recent jurisprudència que s’exposa priva de la validesa jurídica a l’empara 
de la qual s’havia aprovat aquesta ordenança fiscal.  
 
3.A la part resolutiva on diu: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Derogar l’ordenança fiscal núm. 2.2.11 de la Taxa per aprofitament especial del 
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general i donar compliment als requisits de publicació que ordena la normativa d’aplicació. 
 
Ha de dir: 
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Derogar els articles 5 i 8 de l’ordenança fiscal núm. 2.2.11 de la Taxa per aprofitament 
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general i donar compliment als requisits de publicació que ordena la normativa 
d’aplicació. 
 
4. Exposar al públic l’acord precedent, juntament amb la taxa modificada, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació provisional 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. 
 
5. 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 l’ordenança modificada, que entraran en vigor el dia 
següent de la seva publicació i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
    
    
6. P6. P6. P6. Proposta expedient núm. 15/2016 modificacions pressupostàries de l'roposta expedient núm. 15/2016 modificacions pressupostàries de l'roposta expedient núm. 15/2016 modificacions pressupostàries de l'roposta expedient núm. 15/2016 modificacions pressupostàries de l'AAAAjuntament de juntament de juntament de juntament de 
crèdit extraordinari finançat ambcrèdit extraordinari finançat ambcrèdit extraordinari finançat ambcrèdit extraordinari finançat amb    baixesbaixesbaixesbaixes    
    
Fets Fets Fets Fets     
    
1. Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no poden 
demorar-se fins l’exercici del 2017, 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 
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 crèdit extraordinari finançat amb baixes, 
degudament informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
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Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
 
Per tot el que s’ha exposat el regidor de Serveis Econòmics i Urbanístics proposa a la Comissió 
Informativa el següent: 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 15/2016 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb baixes, per un import de 4.628,25 €  de conformitat amb la proposta 
detallada de modificació que s’uneix com annex  I. 
 
2. 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 15/2016 
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. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb els vots a favor dels regidors dels 
grups municipals: PSC,PP, UAM, C’s i el regidor no adscrit sr. Jesús Benedicto i amb l’abstenció 
dels grups municipals: ERC, CUP i  CIU, proposa al Ple l’adopció del següent acord:   
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 15/2016 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb baixes, per un import de 4.628,25 €  de conformitat amb la proposta 
detallada de modificació que s’uneix com annex  I. 
 
2. 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 15/2016 
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. 
 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1902.0 
Intervenció 6.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1910.0 
Intervenció 6.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1959.0 
Intervenció 6.3.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1961.0 
Intervenció 6.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=1992.0 
Intervenció 6.5.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2005.0 
Intervenció 6.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2229.0 
Intervenció 6.7.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2231.0 
Intervenció 6.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2245.0 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 13 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres del PP, 2 dels membres d’ERC, 
1 del membre de C’s i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra; i 8 abstencions: 6 dels 
membres de CIU i 2 dels membres de la CUP, acorda: 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 15/2016 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb baixes, per un import de 4.628,25 €  de conformitat amb la proposta 
detallada de modificació que s’uneix com annex  I. 
 
2. 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 15/2016 
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 2016 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT 15/2016 
 

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:     

 
     CONSIGNACI

Ó 
PROPOSTA CONSIGNACIÓ  

APLICACIÓ PRESS. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Or
g 

Prog. Econom. Sp.     

  
 

 
CRÈDIT 
EXTRAORDINARI    

E02 3300 6330000 01 Equipaments 0,00 € 4.628,25 € 4.628,25 € 

    TOTAL 0,00 €  4.628,25 € 4.628,25 € 

 
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:  

 

APLICACIÓ PRESS. 
   PROPOSTA 
 CONSIGNACIÓ  PROPOST

A 
CONSIGNACI
Ó 
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NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 
Org Prog. Econom. Sp.     

E02 3300 2130000 01 Reparació, 
mant.cons.maquinària 
instal.lacions i utillatge 

20.000,00 € 4.628,25 € 15.371,75 €  

    TOTAL 20.000,00 € 4.628,25 € 15.371,75 € 

 
    
    
7. 7. 7. 7. DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2016 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2016 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2016 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2016 ––––    1ER TRIMESTRE1ER TRIMESTRE1ER TRIMESTRE1ER TRIMESTRE    
    
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2299.0 
    
    
El secretari presenta l’informe corresponent a l’execució trimestral de l’exercici 2016 del 1er trimestre de 
data 29 d’abril de 2016, que es transcriu a continuació: 
    
“INFORME INTERVENCIÓN NÚM.403/2016“INFORME INTERVENCIÓN NÚM.403/2016“INFORME INTERVENCIÓN NÚM.403/2016“INFORME INTERVENCIÓN NÚM.403/2016    
    
    
IdentificaciónIdentificaciónIdentificaciónIdentificación    
    
Cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 Cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 Cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 Cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 
LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012.LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012.LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012.LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012.    
    
NORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLE    
 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004). 

• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
Ley 39/1988. 
• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
 
ANTECEDENTES DE HECANTECEDENTES DE HECANTECEDENTES DE HECANTECEDENTES DE HECHOHOHOHO    
 
Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las 
Administraciones Públicas, y para ello resulta clave  la rendición de cuentas y el control de la gestión 
pública para contribuir  a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público. 
 
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la 
obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su 
desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y  procedimientos contables, así como la integridad de 
los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos. 
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Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, lo ha 
realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 
1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha 
recogido en su artículo 16. 
 
Los artículos 14 y 16 de la Orden,  sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de 
información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han  entrado  en vigor el 1 de 
enero de 2013, de conformidad con  la disposición transitoria única de la Orden.  
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del cumplimiento de la  
obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones Locales, la intervención o unidad 
que ejerza sus funciones.” 
 
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente; 
 
INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    
 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Cumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de información    
 
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF,  y el desarrollo del mismo 
realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el contenido de los artículos 4 
y 16 de la misma, esta interventora ha cumplido con su obligación de remisión de suministro de la 
información trimestral correspondiente al primer trimestre de 2016, en tiempo y forma, el pasado 
29/04/2016.  
 
Habiéndose volcado la totalidad de la  información requerida por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las 
Entidades Locales” 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.     
 
Para suministrar la  información requerida, correspondiente al primer trimestre de 2016, y a pesar de que 
la normativa,  no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, 
esta intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la información 
volcada, los principales criterios de estimación seguidos,  y que recoge las conclusiones respecto a las 
previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto. 
 
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la información,  
recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necesidad de dar traslado al pleno 
de la Corporación del resultado del informe de evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas 
preventivas, correctivas y coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las 
entidades locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los  objetivos de estabilidad 
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del ejercicio, y las limitaciones 
presupuestarias futuras que ello generaría. 
 
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno,  el Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 
la obligatoriedad de emitir informe de intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad  y dar 
cuenta al Pleno en los supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad tras la 
entrada en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de suministro de 
información, según contestación emitida por la Subdirección General de Estudios y Financiación de las 
Entidades Locales a pregunta de Cosital Network, la verificación del cumplimiento de los objetivos de 
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estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la aprobación de los expedientes de 
modificación, sino que procede la actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento de 
los objetivos a que se refiere la Orden HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de manera 
preceptiva la elaboración de un Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.  
 
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para que se proceda a 
su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Contenido de la información Contenido de la información Contenido de la información Contenido de la información     
 
La  información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de la que se 
recoge  en  el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha materializado en los 
formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, 
cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada, que no ha recogido el total de la información 
detallada en el artículo. En el cuarto trimestre se han utilizado los mismos formularios y que en los 
trimestres anteriores y se han completado con un detalle extensivo de la información. 
 

1. Comunicación trimestral de datos individualiza1. Comunicación trimestral de datos individualiza1. Comunicación trimestral de datos individualiza1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidadesdos por Entidadesdos por Entidadesdos por Entidades 

Datos presupuestariosDatos presupuestariosDatos presupuestariosDatos presupuestarios    

Resumen Clasificación Económica 

Desglose Ingresos corrientes 

Desglose Ingresos de capital y financieros 

Desglose Gastos corrientes 

Desglose de operaciones de capital y financieros 

Calendario y Presupuesto de Tesorería 

Remanente de Tesorería 

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 

Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 

Dotación de Plantillas i Retribuciones 

Anexos informaciónAnexos informaciónAnexos informaciónAnexos información    

Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC 

IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) 

IA5 Flujos internos 

2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación    

2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades 

3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas    

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 

3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 

3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 

3.4.Resumen análisis Estabilidad financier 

4. Cierre del rme de Evaluación y Firma4. Cierre del rme de Evaluación y Firma4. Cierre del rme de Evaluación y Firma4. Cierre del rme de Evaluación y Firma 
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos:     
 
En relación a la  información suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los DRN al cierre del 
ejercicio, se detalla los cálculos realizados en cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria:  
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AyuntamientoAyuntamientoAyuntamientoAyuntamiento    
 

Cuadro 4.1. Previsión ejeCuadro 4.1. Previsión ejeCuadro 4.1. Previsión ejeCuadro 4.1. Previsión ejecución ingresoscución ingresoscución ingresoscución ingresos        
    

CAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESO    PREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALES    
PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES    
DEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVAS    

PREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓN 

1- Impuestos directos 23.826.579,88 23.826.579,88 3.346585,87 

2- Impuestos indirectos 475.597,76 475.597,76 286.144,52 

3- Tasas y otros ingresos 6.024.558,40 6.324.320,39 5.565.851,15 

4- Transferencias corrientes 6.320.401,24 6.980.977,70 5.540.864,76 

5- Ingresos patrimoniales 392.206,00 392.206,00 12.646,12 

6- Enaj. de invers. Reales    

7- Transferencias de capital 3.125.109,69 3.134.111,49 0,00 

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    40404040....164164164164....452,97452,97452,97452,97    41.133.793,2241.133.793,2241.133.793,2241.133.793,22    14.752.092,4214.752.092,4214.752.092,4214.752.092,42    

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 31/03/2016     

    
Cuadro 4.2Cuadro 4.2Cuadro 4.2Cuadro 4.2. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos    AyuntamientoAyuntamientoAyuntamientoAyuntamiento    

    

CAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOS    
CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
DEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOS    

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN 
EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN 

G1- Gastos de personal 12.923.305,14 13.555.659,11 11.543.660,12 

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 16.029.554,98 17.311.609,81 780.747,17 

G3- Gastos financieros  704.298,26 704.387,81 55.149,40 

G4- Transferencias corrientes 1.393.521,37 1.816.908,86 530.441,04 

G5- Fondo Contingencias 165.000,00 165.000,00 0,00 

G6- Inversiones reales 5.056.279,12 6.495.346,64 358.437,09 

G7- Transferencias de capital 91.843,08 341.805,23 0,00 

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    36.363.801,9536.363.801,9536.363.801,9536.363.801,95    40.390.717,4640.390.717,4640.390.717,4640.390.717,46    13.268.434,8213.268.434,8213.268.434,8213.268.434,82    

 
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 31/03/2016 
 
 
El resumen de los ajustes de términos de contabilidad nacional para el cálculo del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria es:  

    
Cuadro 4.3. CálculosCuadro 4.3. CálculosCuadro 4.3. CálculosCuadro 4.3. Cálculos    Objetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad Presupuestaria    

    
CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS    IMPORTESIMPORTESIMPORTESIMPORTES 

a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos. I a VII pto corriente 14.752.092,42 

b) Previsión Obligaciones Rec capítulos I a VII pto corriente 13.268.434,82 
c) TOTAL (a c) TOTAL (a c) TOTAL (a c) TOTAL (a ––––    b)b)b)b)    1.483.657,601.483.657,601.483.657,601.483.657,60    
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AJUSTESAJUSTESAJUSTESAJUSTES   

1) Ajustes recaudación capítulo 1 -2.579.380,53 

2) Ajustes recaudación capítulo 2 -129.785,43 

3) Ajustes recaudación capítulo 3 183.143,82 

4) Ajuste por liquidación PIE-2008 37.525,44 

5) Ajuste por liquidación PIE-2009 139.638,96 
6) Ajuste por devengo de intereses 113.287,33 

7) Ajuste por arrendamiento financiero 10.887,31 

8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto - 

9) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a 
presupuesto - 

10) Ajuste por aportaciones de Capital -29.843,08 

d) Total ajustes a  estimación liquidación 2014  4r Trimestred) Total ajustes a  estimación liquidación 2014  4r Trimestred) Total ajustes a  estimación liquidación 2014  4r Trimestred) Total ajustes a  estimación liquidación 2014  4r Trimestre    ----2.254.526,182.254.526,182.254.526,182.254.526,18    

e) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internas            
f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c ----    d)d)d)d)    ----770.868,58770.868,58770.868,58770.868,58    
    
O.A.M O.A.M O.A.M O.A.M Fundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de Calafell    

    
Cuadro 4.4Cuadro 4.4Cuadro 4.4Cuadro 4.4. Previsión ejecución ingresos. Previsión ejecución ingresos. Previsión ejecución ingresos. Previsión ejecución ingresos        

    

CAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESO    
PREVISIONES PREVISIONES PREVISIONES PREVISIONES 

INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    
PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES    
DEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVAS    

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN 
EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN 

1- Impuestos directos       

2- Impuestos indirectos       

3- Tasas y otros ingresos 92.006,00 92.006,00 86.688,16 

4- Transferencias corrientes 225.199,50 225.199,50 151.210,04 

5- Ingresos patrimoniales       

6- Enaj. de invers. Reales       

7- Transferencias de capital       

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    317.205,50317.205,50317.205,50317.205,50    317.205,50317.205,50317.205,50317.205,50    237.898,20237.898,20237.898,20237.898,20    

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 31/03/2016 
    

Cuadro 4.5Cuadro 4.5Cuadro 4.5Cuadro 4.5. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos        
    

CAPÍTULOS CAPÍTULOS CAPÍTULOS CAPÍTULOS GASTOSGASTOSGASTOSGASTOS    
CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
DEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOS    

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN 
EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN 

G1- Gastos de personal 237.217,18 237.217,18 199.691,32 

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 73.206,32 107.540,25 22.960,18 

G3- Gastos financieros  276,00 276,00 33,52 
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G4- Transferencias corrientes 2.000,00 4.000,00 0,00 

G5- Fondo Contingencias    

G6- Inversiones reales 4.506,00 11.880,97 4.719,00 

G7- Transferencias de capital    

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    317.205,50317.205,50317.205,50317.205,50    360.914,40360.914,40360.914,40360.914,40    227.404,02227.404,02227.404,02227.404,02    

    
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 31/03/2016 
    
Patronat de TurismePatronat de TurismePatronat de TurismePatronat de Turisme    
 

Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos     
    

CAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESO    
PREVISIONES PREVISIONES PREVISIONES PREVISIONES 

INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    
PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES    
DEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVAS    

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN 
EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN 

1- Impuestos directos       

2- Impuestos indirectos       

3- Tasas y otros ingresos 7.994,00 7.994,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 295.500,00 295.500,00 96.666,68 

5- Ingresos patrimoniales 6,00 6,00 0,00 

6- Enaj. de invers. Reales    

7- Transferencias de capital    

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    303.500,00303.500,00303.500,00303.500,00    303.500,00303.500,00303.500,00303.500,00    96.666,6896.666,6896.666,6896.666,68    

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 31/03/2016     

    
Cuadro 4.6Cuadro 4.6Cuadro 4.6Cuadro 4.6. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos        

    

CAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOS    
CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
DEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOS    

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN 
EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN 

G1- Gastos de personal       

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 265.717,00 285.570,58 626,40 

G3- Gastos financieros  783,00 783,00 0,00 

G4- Transferencias corrientes 31.500,00 37.200,00 4.921,56 

G5- Fondo Contingencias    

G6- Inversiones reales 5.500,00 5.500,00 0,00 

G7- Transferencias de capital    

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    303.500,00303.500,00303.500,00303.500,00    329.053,58329.053,58329.053,58329.053,58    5.547,965.547,965.547,965.547,96    

 
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 31/03/2016 
    
CONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:    
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Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 31 de marzo de 2016, y con las estimaciones y 
cálculos realizados  en base a los mismos,  el Ayuntamiento de Calafell: 
    
La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y los entes 
dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos 
comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del ejercicio 2016.   
 
1. No cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una necesidad de 
financiación al cierre del ejercicio de 669.255,68 €. 
 
 

EntidadEntidadEntidadEntidad    
    Ingreso no Ingreso no Ingreso no Ingreso no 
financiero financiero financiero financiero     

    Gasto no Gasto no Gasto no Gasto no 
financiero financiero financiero financiero     

    Ajustes propia Ajustes propia Ajustes propia Ajustes propia 
Entidad Entidad Entidad Entidad     

    Ajustes por Ajustes por Ajustes por Ajustes por 
operaciones operaciones operaciones operaciones 

internas internas internas internas     

    Capac./Nec. Capac./Nec. Capac./Nec. Capac./Nec. 
Financ. Entidad Financ. Entidad Financ. Entidad Financ. Entidad     

Calafell 14.752.092,42 13.268434,82 -2.254.526,18  -770.868,58 

OAM Fundació Castell  237.898,20 227.404,02 0,00  10.494,18 

Patronat M. Turisme 96.666,68 5.547,96 0,00  91.118,72 

 
2. Nivel de deuda viva de 33.870.553,92 € a 31/03/2016 
 

EntidadEntidadEntidadEntidad    
    Deuda a Deuda a Deuda a Deuda a 

corto corto corto corto 
plazo plazo plazo plazo     

    EmisioEmisioEmisioEmisio----
nes de nes de nes de nes de 
deuda deuda deuda deuda     

    Operaciones Operaciones Operaciones Operaciones 
con Entidades con Entidades con Entidades con Entidades 

de crédito de crédito de crédito de crédito     

    Factoring Factoring Factoring Factoring 
sin sin sin sin 

recurso recurso recurso recurso     

    Avales Avales Avales Avales 
ejecutadosejecutadosejecutadosejecutados----
reintegrareintegrareintegrareintegra----

dos dos dos dos     

    Otras Otras Otras Otras 
operaciones operaciones operaciones operaciones 
de crédito de crédito de crédito de crédito     

    Con Con Con Con 
AdministraAdministraAdministraAdministra----

ciones Públicas ciones Públicas ciones Públicas ciones Públicas 
(FFPP) (FFPP) (FFPP) (FFPP)     

    Total Deuda Total Deuda Total Deuda Total Deuda 
viva viva viva viva a 31a 31a 31a 31----03030303----

2012012012016666        

Calafell 
0,00 0,00 27.508.557,43 0,00 0.00 1.188.564,08 5.173.432,41 33.870.553,92 

OAM 
Fundació 
Castell  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patronat M. 
Turisme 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Total Total Total 
Corporación Corporación Corporación Corporación 
LocalLocalLocalLocal    

0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    27.508.557,4327.508.557,4327.508.557,4327.508.557,43    0,000,000,000,00    0.000.000.000.00    1.1.1.1.188188188188....564564564564,,,,08080808    5.173.432,415.173.432,415.173.432,415.173.432,41    33.870.553,9233.870.553,9233.870.553,9233.870.553,92    

 “ 
 
 
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 acord: quedar-ne 
assabentats. 
 
 
8. DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 8. DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 8. DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 8. DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 ––––    1ER TRIMESTRE 1ER TRIMESTRE 1ER TRIMESTRE 1ER TRIMESTRE 
2016201620162016    

https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2304.0    
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La secretaria presenta l’informe corresponent al seguiment anual del pla d’ajust 2012 de data  29 
d’abril de 2016, que es transcriu a continuació: 

 
“INFORME“INFORME“INFORME“INFORME    DEDEDEDE    LALALALA    INTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓN    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    0401/20160401/20160401/20160401/2016    DEDEDEDE    SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO    TRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRAL    DELDELDELDEL    PLANPLANPLANPLAN    

DEDEDEDE    AJUSTEAJUSTEAJUSTEAJUSTE    

1 NORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLE    

3. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

4. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004). 

5. RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 
la Ley 39/1988. 

6. Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. 

7. Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el que se determinan obligaciones de 
información y   procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales. 

8. Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de 
los pagos a proveedores. 

9. Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo,  por la que se aprueban el modelo de certificado 
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley 
4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales. 
10. Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

2 ANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHOOOO    

Resultando que mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Calafell 
aprobó el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento,  de conformidad con lo regulado en el 
artículo 7 del RD Ley 4/2012. 

Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la secretaria general de 
coordinación autonómica y local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al Plan de 
Ajuste del Ayuntamiento de Calafell. 

Considerando que el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula que; 

“Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento 
previstas en este Realprevistas en este Realprevistas en este Realprevistas en este Real    DecretoDecretoDecretoDecreto----ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste 
contemplados en el contemplados en el contemplados en el contemplados en el artículo 7 del Real Decretoartículo 7 del Real Decretoartículo 7 del Real Decretoartículo 7 del Real Decreto----ley 4/2012, de 24 de febreroley 4/2012, de 24 de febreroley 4/2012, de 24 de febreroley 4/2012, de 24 de febrero. 
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En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el informe 
anterior con periodicidad trimestral.    

Del informe del Del informe del Del informe del Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.    

Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a 
requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los 
órganos competentes deórganos competentes deórganos competentes deórganos competentes de    éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio 
de Economía y Competitividad.de Economía y Competitividad.de Economía y Competitividad.de Economía y Competitividad. 

Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de 
endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan concertado podrán ser sometidas a 
actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado. La 
Intervención General concretará los controles a realizar y su alcance, en función del riesgo que se 
derive del resultado de la valoración de los informes de seguimiento. 

Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá recabar la 
colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría, que deberán ajustarse a 
las normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación necesaria para ello se realizará con 
cargo a los recursos “ 

Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre,  que en su artículo 10, recoge que;  

“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de . La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de . La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de . La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado remitir al mencionado remitir al mencionado remitir al mencionado 
Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes 
del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, 
información sobre, al menos, los siguientes extremos:información sobre, al menos, los siguientes extremos:información sobre, al menos, los siguientes extremos:información sobre, al menos, los siguientes extremos:    

AvalesAvalesAvalesAvales    públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la 
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.    

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se 
incluirá información dincluirá información dincluirá información dincluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a e los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a e los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a e los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores.proveedores.proveedores.proveedores.    

Operaciones con derivados.Operaciones con derivados.Operaciones con derivados.Operaciones con derivados.    

Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.    

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan 
de ajustede ajustede ajustede ajuste.... 

2. En el caso de que sea una Comunidad …… 

3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones . Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones . Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones . Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de 
cada trimestre, si se trata decada trimestre, si se trata decada trimestre, si se trata decada trimestre, si se trata de    Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los 
artículos 111artículos 111artículos 111artículos 111    y y y y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el , el , el , el 
informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:    

Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones 
LocaleLocaleLocaleLocales incluidas en el ámbito subjetivo de los s incluidas en el ámbito subjetivo de los s incluidas en el ámbito subjetivo de los s incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111artículos 111artículos 111artículos 111    y y y y 135 del texto re135 del texto re135 del texto re135 del texto refundido de la Ley fundido de la Ley fundido de la Ley fundido de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas LocalesReguladora de las Haciendas LocalesReguladora de las Haciendas LocalesReguladora de las Haciendas Locales    también se incluirá información referida a la previsión de también se incluirá información referida a la previsión de también se incluirá información referida a la previsión de también se incluirá información referida a la previsión de 
liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.    

Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan yEjecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan yEjecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan yEjecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas , en su caso, de las medidas , en su caso, de las medidas , en su caso, de las medidas 
adicionales adoptadas.adicionales adoptadas.adicionales adoptadas.adicionales adoptadas.    

Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan 
para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.” 

 

Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado  la plataforma 
de captura de datos relativa al  “Informe de seguimiento del plan de ajuste  y otra información 
adicional (Art. 10 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre)” 

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente; 

3 INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    

1 Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el 
interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del plan de ajuste. 
De dicho informe se dará cuenta al pleno,  y del contenido del mismo se dará traslado al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas,  a través de la plataforma telemática que habilita el propio 
Ministerio. 

El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han regulado en la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.  

2 El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en  el 
artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  debe contener información sobre los 
siguientes extremos: 

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total 
del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá 
información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 

Operaciones con derivados. 

Cualquier otro pasivo contingente. 

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de 
ajuste. 

 

El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee el siguiente  
índice de  contenidos: 

 

1.- Información de Ingresos. 

2.- Información de gastos. 

3.- Información de avales recibidos del sector público. 

4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades 
de crédito para facilitar el pago a proveedores. 
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5.- Información sobre la deuda comercial. 

6.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
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1.1.1.1.----    Información relativa  a la evolución de los ingresos a 31/03/2016 y comparativa con la previsión contenida en el plan de aInformación relativa  a la evolución de los ingresos a 31/03/2016 y comparativa con la previsión contenida en el plan de aInformación relativa  a la evolución de los ingresos a 31/03/2016 y comparativa con la previsión contenida en el plan de aInformación relativa  a la evolución de los ingresos a 31/03/2016 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes.justes.justes.justes. 
En Miles de euros 
 
La obligación de remisión sólo afecta al cuarto trimestre (en términos acumulados) al ser de periodicidad anual el envío del informe sobre la ejecución del plan 
de ajuste. 
 

  
Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos (datos 

acumulados)  
  

Ingresos 
Dato de 

liquidación 
ejercicio 2015 

Dato del plan 
de ajuste 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2015 
estimada  

Desviación de la 
estimación anual 
s/ plan de ajuste 

Ingresos corrientes: 40.742,80 37.956,32 0,0 0,0 0,0 40.159,47 40.159,47 7,36% 

Ingresos de capital: 65,00 376,85 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 -100% 

Ingresos no financieros: 40.807,8040.807,8040.807,8040.807,80    38.333,1738.333,1738.333,1738.333,17    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    40.159,4740.159,4740.159,4740.159,47    40.159,4740.159,4740.159,4740.159,47    6,30%6,30%6,30%6,30%    

Ingresos financieros: 125,52 0,02 0,00 0,00 0,00 123,12 123,12 615,5% 

Ingresos Totales:Ingresos Totales:Ingresos Totales:Ingresos Totales:    40.933,3240.933,3240.933,3240.933,32    38.333,1938.333,1938.333,1938.333,19    0.000.000.000.00    0.000.000.000.00    0.000.000.000.00    40.282,5940.282,5940.282,5940.282,59    40.282,5940.282,5940.282,5940.282,59    6,62%6,62%6,62%6,62%    

Ingresos generados derivados Ingresos generados derivados Ingresos generados derivados Ingresos generados derivados 
de las medidas de ajuste en de las medidas de ajuste en de las medidas de ajuste en de las medidas de ajuste en 
relación al año inicialrelación al año inicialrelación al año inicialrelación al año inicial    

  100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.400% 

Ingresos generados derivados Ingresos generados derivados Ingresos generados derivados Ingresos generados derivados 
del propio ejercicio de la del propio ejercicio de la del propio ejercicio de la del propio ejercicio de la 
actividad económicaactividad económicaactividad económicaactividad económica    

 0,00 0,00 0,00 0,00 38.782,5938.782,5938.782,5938.782,59    38.782,5938.782,5938.782,5938.782,59 2,92%2,92%2,92%2,92%    
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El Pleno  del Ayuntamiento de Calafell de fecha 28 de diciembre de 2015 aprovó una rebaja del 10% del tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles 
para el año 2016 que implicará una rebaja respecto al ejercicio anterior de los ingresos corrientes. No obstante, como el plan elaborado en el ejercicio 2012 era 

 
 

Ejecución trimestral realizada (acumulada) 

Descripción medida de ingresos 
Dato del 
plan de 
ajuste 

Ajustes 
acumulados 
en ejercicios 
anteriores 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2015 
estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación de la 
estimación anual 
/ plan de ajuste 

Medida 1: Subidas tributarías, 
supresión de exenciones y 
bonificaciones voluntarias, 

0,00 1.200,00 -2.200,00 0,00       1.200,00 0,00% 

Medida 2: Refuerzo de la eficacia 
de la recaudación ejecutiva y 
voluntaria (firma de convenios de 
colaboración con Estado y/o 
CCAA) 

0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 0,00% 

Medida 3: Potenciar la inspección 
tributaria para descubrir hechos 
imponibles no gravados 

0,00 200,00 0,00 0,00    200,00 0,00% 

Medida 4: Correcta financiación de 
tasas y precios públicos 

100,00 100,00 0,00 0,00  100,00     100,00 0,00% 

Medida 5: Otras medidas por el 
lado de los ingresos 

0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 0,00% 

AHORRO TOTAL 
GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a ingresos 
CORRIENTES 

100,00 1.500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 

Ahorro total generado por las 
medidas relativas a ingresos 

100,00 1.500,00 -2.200,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1.500,00 -800,00% 
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muy prudente y preveía unos ingresos que se han venido superando ya en los ejercicios 2014 y 2015, la previsión a final del ejercicio 2016 es que se alcancen 
las magnitudes del plan a nivel de ingresos. 
    
2.2.2.2.----    Información relativa  a la evolución de los gastos  a 31/03/2016 y comparativa con la previsión contenida en el Información relativa  a la evolución de los gastos  a 31/03/2016 y comparativa con la previsión contenida en el Información relativa  a la evolución de los gastos  a 31/03/2016 y comparativa con la previsión contenida en el Información relativa  a la evolución de los gastos  a 31/03/2016 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustesplan de ajustesplan de ajustesplan de ajustes    
 

  
Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas 

netas (acumulada) 
  

Gastos 
Dato de 

liquidación 
ejercicio 2015 

Dato del plan 
de ajuste 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2016 
estimada 

Desviación de 
la estimación 
anual / plan 

de ajuste 

Gastos corrientes: 32.473,04 31.535,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

Gastos de capital: 6.681,28 1.253,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

Gastos no financieros: 39.154,3239.154,3239.154,3239.154,32    32.789,5232.789,5232.789,5232.789,52    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    -100,00% 

Gastos operaciones financieras: 4.665,06 5.392,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

Gastos Totales (1):Gastos Totales (1):Gastos Totales (1):Gastos Totales (1):    43.819,3843.819,3843.819,3843.819,38    38.182,2238.182,2238.182,2238.182,22    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    -100,00% 

Gastos generados derivados de las Gastos generados derivados de las Gastos generados derivados de las Gastos generados derivados de las 
medidas de ajuste (2) :medidas de ajuste (2) :medidas de ajuste (2) :medidas de ajuste (2) :    

    -936,00 -936,00 -936,00 -936,00 -936,00 0,0% 

Gastos generados derivados del Gastos generados derivados del Gastos generados derivados del Gastos generados derivados del 
propio ejercicio de la actividad propio ejercicio de la actividad propio ejercicio de la actividad propio ejercicio de la actividad 
económica(3)=(1)económica(3)=(1)económica(3)=(1)económica(3)=(1)----(2): (2): (2): (2):     

  38.182,22         -100,00% 

  

Saldo obligaciones pendientes de 
aplicar al ppto al final de cada 
trimestre: 

        0.00% 

Periodo medio de pago a proveedores 
(en días): 

  29,00 
 

31,79     -100,00%  
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Gasto financiado con remanente de 
tesorería (afectado y/o gastos 
generales): 

            

  
 

  Ejecución trimestral realizada (acumulada)   

Descripción medida de gastos 
Dato del plan 

de ajuste 

Ajustes 
acumulados en 

ejercicios 
anteriores 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2016 
estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 

de ajuste 

Ahorro en capítulo 1 del Pto 
consolidado (medidas 1,2, 3, 4, 5, y 
6) 

0,00 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,00 0,00% 

Ahorro en capítulo 2 del Pto 
consolidado (medidas 
7,9,10,12,13,14 y 15) 

0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00% 

Ahorro en capítulo 4 del Pto 
consolidado (medida 8) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Ahorro en otras medidas de gasto 
(medida 16) 

0,00 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,00 0,00% 

AHORRO TOTAL GENERADO POR AHORRO TOTAL GENERADO POR AHORRO TOTAL GENERADO POR AHORRO TOTAL GENERADO POR 
LAS MEDIDAS relativas a gastos LAS MEDIDAS relativas a gastos LAS MEDIDAS relativas a gastos LAS MEDIDAS relativas a gastos 
CORRIENTESCORRIENTESCORRIENTESCORRIENTES    

0,00 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,00 0,00% 

 
El periodo medio de pago corresponde al dato del último informe de cumplimiento de plazos de pago en virtud de la Ley 15/2010.  
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En la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2016 se han reducido los gastos para ajustar la medida de ingresos adoptado por el Pleno en cuanto a la 
rebaja del tipo impositivo del IBI. 
    

3.3.3.3.----Información de avales recibidos del sector público.Información de avales recibidos del sector público.Información de avales recibidos del sector público.Información de avales recibidos del sector público. 

 
No se ha recibido ningún aval del sector público. 
 
4.4.4.4.----    Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.os suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.os suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.os suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.    

 

 En el período de referencia la Corporación no ha suscrito ningún contrato o línea de crédito. 

 Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 31/03/2016. 

 

5.5.5.5.----    Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.    

(En miles de euros) 
Antigüedad (fecha recepción de facturas) 

Total 

Año: 2016 

Año 2015 Año 2014 Ejercicios 
Anteriores Obligaciones reconocidas pendientes 

de pago clasificadas por antigüedad 1er. trimestre 2do. trimestre 3er. trimestre 4to. trimestre 

Capítulo 2 2.821,90 0,00 0,00 0,00 21.229,69 1.247,64 121,91 25.421,14 
Capítulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 828,85 0,00 0,00 828,85 
Otra deuda comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 2.821,90 0,00 0,00 0,00 22.058,54 1.247,64 121,91 26.249,99 
    

La deuda comercial a 31/03/2016, correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes de pago, procedentes de los periodos que se especifican,  se ha 
cifrado en 26.249,99 €.   



 

 

 

6.6.6.6.----    Información sobre operaciones Información sobre operaciones Información sobre operaciones Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.con derivados y otro pasivo contingente.con derivados y otro pasivo contingente.con derivados y otro pasivo contingente.    

En el periodo de referencia la Corporación no tiene operaciones con derivados y otro pasivo 
contingente. 

 

A los efectos oportunos, este es mi informe remitiendo copia del presente informe al señor 
Alcalde de la Corporación, para que proceda a dar cuenta del mismo en la primera sesión plenaria 
que se celebre.  

Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de 
datos habilitada al efecto antes del 30 de abril de 2016.” 

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. 
 
 
 
9. APROVACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE L’AJUNTAMENT DE9. APROVACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE L’AJUNTAMENT DE9. APROVACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE L’AJUNTAMENT DE9. APROVACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE L’AJUNTAMENT DE    CALAFELL A CALAFELL A CALAFELL A CALAFELL A 
31 DE DESEMBRE DE 201531 DE DESEMBRE DE 201531 DE DESEMBRE DE 201531 DE DESEMBRE DE 2015    
    
FetsFetsFetsFets    
 
1.A dia d’avui, l’Ajuntament de Calafell no té aprovat formalment el seu inventari general de 
béns. 
 
2.És per aquest motiu, que durant els darrers anys s’ha treballat per formar un inventari, dins 
les premisses establertes per la legislació vigent. 
 
3.L’empresa ATC-SIG ha esta l’encarregada de revisar i actualitzar l’inventari de béns i drets 
del municipi de Calafell incorporant els béns immobles, mobles, vies urbanes i places. 
 
4.El 20 de maig de 2016, la secretària accidental proposa aprovar l’Inventari General de bens 
de l’Ajuntament de Calafell a 31 de desembre de 2015, amb l’advertiment que una vegada 
aprovat caldrà remetre una còpia al Departament de Governació i Relacions Institucionals de 
la Generalitat de Catalunya i un altra a la Subdelegació del Govern. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Segons l’article 222.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), els ens locals han de 
portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de domini públic i els 
patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. 
 



 

 

2. L'inventari ha d'ésser objecte d'actualització continuada, sens perjudici de la seva 
rectificació i comprovació, que s'ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es renovi 
la corporació, en el segon (article 222.2 TRLMRLC). 
 
Tot acte administratiu que generi l'adquisició, alienació, gravamen o qualsevol tipus 
d'alteració de béns o del planejament urbanístic que pugui repecutir-hi s'ha d'anotar 
immediatament a l'inventari i correlativament al llibre comptable d'inventaris i balanços. 
 
3. De conformitat amb l’article 222.3 TRLMRLC, correspon al Ple de la Corporació 
l'aprovació, la rectificació i la comprovació de l'inventari. 
 
4. L'inventari general l'ha d'autoritzar el secretari de la corporació, amb el vist-i-plau del 
president i una còpia d'aquest i de les seves rectificacions, i s'ha de trametre al Departament 
de Governació de la Generalitat.  
 
AcordAcordAcordAcord    
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics, de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat, proposen al Ple l’adopció del següent acord: 
 
1.Aprovar l'Inventari General de Béns i Drets de la Corporació, actualitzat a 31 de desembre 
de 2015, que incorpora com annex els inventaris dels béns propis dels organismes autònoms, 
que serà autoritzat per la Secretària accidental de l’Ajuntament, amb el vist-i-plau de 
l'Alcaldia. 
 
2.Procedir a l'arxivament de tots els documents que constatin les dades de l'inventari i, en 
especial, els títols de domini, actes de delimitació i valoració, plànols i fotografies, amb 
separació de la resta de documentació municipal. 
 
3.Remetre còpia de l'Inventari a la Subdelegació del Govern i a la Generalitat de Catalunya. 
 
4.Que per la Secretaria General de l’Ajuntament de Calafell s'expedeixin les corresponents 
certificacions de l'Inventari per a la inscripció dels béns immobles, demanials i patrimonials, 
així com els actes i contractes referits a ells; i dels drets reials, que encara no figurin inscrits, 
d'acord amb allò previst a la legislació hipotecària. 
 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2324.0 
Intervenció 9.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2329.0 
Intervenció 9.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2378.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de tots els 
membres que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda.  
 
1.Aprovar l'Inventari General de Béns i Drets de la Corporació, actualitzat a 31 de desembre 
de 2015, que incorpora com annex els inventaris dels béns propis dels organismes autònoms, 



 

 

que serà autoritzat per la Secretària accidental de l’Ajuntament, amb el vist-i-plau de 
l'Alcaldia. 
 
2.Procedir a l'arxivament de tots els documents que constatin les dades de l'inventari i, en 
especial, els títols de domini, actes de delimitació i valoració, plànols i fotografies, amb 
separació de la resta de documentació municipal. 
 
3.Remetre còpia de l'Inventari a la Subdelegació del Govern i a la Generalitat de Catalunya. 
4.Que per la Secretaria General de l’Ajuntament de Calafell s'expedeixin les corresponents 
certificacions de l'Inventari per a la inscripció dels béns immobles, demanials i patrimonials, 
així com els actes i contractes referits a ells; i dels drets reials, que encara no figurin inscrits, 
d'acord amb allò previst a la legislació hipotecària. 
    
    
10. A10. A10. A10. Aprovació inicial bases específiques per a l'atorgament de subvencions provació inicial bases específiques per a l'atorgament de subvencions provació inicial bases específiques per a l'atorgament de subvencions provació inicial bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a les per a les per a les per a les 
entitats o associacions de veïns del municipi de calafellentitats o associacions de veïns del municipi de calafellentitats o associacions de veïns del municipi de calafellentitats o associacions de veïns del municipi de calafell    
    

FetsFetsFetsFets    
    
1. Des de l’Ajuntament de Calafell es vol ajudar a les entitats o associacions de veïns del 
municipi de Calafell en activitats de caire cultural, social, esportiu o en les diferents festes 
populars contribuint al seu finançament i/o la seva consecució. 
 
2. Les entitats o associacions veïnals són instrument dinamitzadors i el motor d’aquests 
nuclis del municipi, per això, un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Calafell en 
aquest propers anys és continuar impulsant la vida associativa a través dels ajuts econòmics 
en forma de subvencions. 
 
3. L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la convocatòria de concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els 
pressupostos municipals, per les entitats o associacions veïnals, sense ànim de lucre, del 
municipi de Calafell que duguin a terme alguna de les activitats subvencionables previstes a 
les bases. 
 
4. Consta a l’expedient l’informe emès pel departament d’Intervenció  
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell, publicada la seva 
aprovació definitiva, juntament amb el text íntegre, al BOPT 117 del 22/05/2014. 
 
2. El Reglament de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en 
tot allò que sigui considerat desenvolupament de la normativa bàsica indicada a la disposició 
final primera de la indicada Llei de subvencions. 
 



 

 

3. Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, abans indicada pel que fa als articles considerats 
com a norma bàsica. 
 
5. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de regim local de Catalunya. 
 
6. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local en tot allò considerat 
com a norma bàsica. 
7. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
8. Sense perjudici del que s’estableix als articles 62 i 63 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i procediment administratiu 
comú, l’atorgament de les subvencions a les quals fan referència aquestes bases té caràcter 
voluntari i eventual; és modificable en els supòsits previstos per la normativa indicada; no 
genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a 
precedent. 
 
AcordAcordAcordAcord    
    
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb els vots a favor dels regidors 
del grups polítics, PSC, PPC, UAM, C’s, ERC, CUP i el regidor no adscrit sr. Jesús Benedicto i 
amb l’abstenció dels regidors del  grup municipal CIU, proposen al Ple l’adopció del següent 
acord:  
 
1. Aprovar provisionalment les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per 
a les Entitats o Associacions de Veïns del municipi de Calafell. 
    
2. Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils, el text íntegre de les 
bases, en la Base de Dades Nacional de Subvencions, el BOPT, tauler d’anuncis de la 
corporació i web municipal.    
 
3. Obrir simultàniament la convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions per a les Entitats o 
Associacions de Veïns del municipi de Calafell. El termini de presentació de sol·licituds serà de 
2 mesos des de l’endemà de la publicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
4. Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
provisional esdevindrà d’aprovació definitiva. En cas que es produeixi alguna reclamació, 
quedarà interromput el termini de presentació de sol·licituds, i resolta aquesta, tornarà a 
obrir-se el termini de presentació de sol·licituds de participació. 
 
5. Aprovar la proposta de despesa per import de 5.200,00 euros. 
 



 

 

6. Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al Departament d'Intervenció. 
 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2587.0 
Intervenció 10.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2596.0 
Intervenció 10.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2654.0 
Intervenció 10.3.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2658.0 
Intervenció 10.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2760.0 
Intervenció 10.5.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2764.0 
Intervenció 10.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2791.0 
Intervenció 10.7.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2798.0 
Intervenció 10.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2866.0 
Intervenció 10.9.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2870.0 
Intervenció 10.10.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2902.0 
Intervenció 10.11.- Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2905.0 
Intervenció 10.12.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2986.0 
 
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. Aprovar provisionalment les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per 
a les Entitats o Associacions de Veïns del municipi de Calafell. 
    
2. Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils, el text íntegre de les 
bases, en la Base de Dades Nacional de Subvencions, el BOPT, tauler d’anuncis de la 
corporació i web municipal.    
 
3. Obrir simultàniament la convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions per a les Entitats o 
Associacions de Veïns del municipi de Calafell. El termini de presentació de sol·licituds serà de 
2 mesos des de l’endemà de la publicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
4. Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
provisional esdevindrà d’aprovació definitiva. En cas que es produeixi alguna reclamació, 
quedarà interromput el termini de presentació de sol·licituds, i resolta aquesta, tornarà a 
obrir-se el termini de presentació de sol·licituds de participació. 
 
5. Aprovar la proposta de despesa per import de 5.200,00 euros. 
 
6. Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al Departament d'Intervenció. 
 
 



 

 

11. P11. P11. P11. Proposta suspensió preceptiva planejament i llicència al sector de la roposta suspensió preceptiva planejament i llicència al sector de la roposta suspensió preceptiva planejament i llicència al sector de la roposta suspensió preceptiva planejament i llicència al sector de la modificació del modificació del modificació del modificació del 
poum iii, passatge del ferrocarrilpoum iii, passatge del ferrocarrilpoum iii, passatge del ferrocarrilpoum iii, passatge del ferrocarril    

Fets Fets Fets Fets     

En data 2 de maig de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Calafell va adoptar l’acord d’aprovar 
inicialment la modificació Puntual (III) del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (III) 
de Calafell de la línia límit d’edificació al passatge Ferrocarril a l’illa compresa entre l’esmentat 
passatge, la Ctra. de Barcelona C-31, el carrer Tajo i el carrer Tàmesis i de l’article 67.1.4 de 
les NNUU del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell, redactada 
pels Serveis Tècnics Municipals. 

Atès que es va ometre en l’esmentat acord d’aprovació inicial la suspensió preceptiva de la 
tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i  d’urbanització i 
de l’atorgament de llicències i d’altres autoritzacions municipals,  prevista a l’article 73.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Atès que l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme -TRLUC- disposa que la modificació de qualsevol dels elements 
d’una figura de planejament urbanístic estarà subjecta a les mateixes disposicions que 
regeixen la seva formació. 

Atès que l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme -TRLUC-, disposa que l’aprovació inicial dels instruments de 
planejament urbanístic i la seva modificació en aquest sentit, obliga l’Administració 
competent a acordar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes 
de gestió urbanística i  d’urbanització i de l’atorgament de llicències i de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions 
,d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per a legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions 
comportin una modificació del règim urbanístic. Els acords de suspensió de tramitacions i de 
llicències han de publicar-se al butlletí oficial corresponent, i s’han de referir, en qualsevol 
cas, a àmbits identificats gràficament. 

Atès que l’article 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme -TRLUC-, disposa que: “Els efectes de la suspensió de 
tramitacions i de llicències per a àmbits determinats no poden durar més d'un any en el cas 
regulat per l'apartat 1 de l'article 73, o de dos anys en cas d'acumulació dels supòsits 
regulats pels apartats 1 i 2 de l'article 73. Si no s'ha adoptat cap acord de suspensió amb 
anterioritat a l'aprovació inicial de l'instrument de planejament, la suspensió regulada per 
l'apartat 2 de l'article 73 pot tenir una durada màxima de dos anys”. 

Atès que l’article 103.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbansime, disposa que: “ Si amb anterioritat a l'aprovació inicial no s'hagués 
acordat la suspensió potestativa, la suspensió que s'acordi amb motiu de l'aprovació inicial 



 

 

pot tenir una durada màxima de dos anys. Aquest termini màxim també és aplicable als 
àmbits no afectats per la suspensió potestativa que resultin inclosos en l'àmbit de la 
suspensió acordada amb motiu de l'aprovació inicial”. 

Atès que l’article 103.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, disposa que: “Els efectes de la suspensió de tramitacions i llicències 
s'extingeixen: 

a) Automàticament pel transcurs dels terminis màxims previstos en els apartats anteriors 
d'aquest article. 

b) En qualsevol cas, amb l'entrada en vigor de la figura de planejament la formulació de la 
qual hagi donat lloc a l'acord de suspensió o, en el seu cas, amb la denegació de l'aprovació 
de la figura de planejament. 

c) En cas que l'administració competent acordi aixecar els efectes de l'acord de suspensió, en 
tot o en part de l'àmbit afectat, en els casos de suspensió potestativa, així com quan s'acordi 
deixar sense efectes la tramitació del pla, o bé quan durant el procés de tramitació del pla 
urbanístic quedin sense efectes les determinacions que hagin donat lloc a l'aplicació de la 
suspensió preceptiva.” 

La Comissió informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics, de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  

1.1.1.1.---- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i  
d’urbanització i de l’atorgament de llicències d’edificació de nova planta i ampliació o 
enderrocament de construccions a l’àmbit comprès entre el passatge Ferrocarril, Ctra. de 
Barcelona C-31, el carrer Tajo i el carrer Tàmesis de Calafell definit al plànol que acompanya 
aquest acord. Aquesta suspensió tindrà una durada dos (2) anys.  

2.2.2.2.---- Sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant la publicació d'anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació a l'àmbit municipal, al Tauler d'Anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web 
de l'Ajuntament, podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, en horari d'atenció al 
públic, de 9 a 14 hores, al Departament d’Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell situat a la 
Plaça de la Constitució, núm. 5. 

https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=2999.0 
Intervenció 11.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=3013.0 
Intervenció 11.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=3059.0 
Intervenció 11.3.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=3062.0 
Intervenció 11.4.- Ramon Ferré 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=3102.0 

El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat dels 
membres que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 



 

 

1.1.1.1.---- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i  
d’urbanització i de l’atorgament de llicències d’edificació de nova planta i ampliació o 
enderrocament de construccions a l’àmbit comprès entre el passatge Ferrocarril, Ctra. de 
Barcelona C-31, el carrer Tajo i el carrer Tàmesis de Calafell definit al plànol que acompanya 
aquest acord. Aquesta suspensió tindrà una durada dos (2) anys.  

2.2.2.2.---- Sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant la publicació d'anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació a l'àmbit municipal, al Tauler d'Anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web 
de l'Ajuntament, podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, en horari d'atenció al 
públic, de 9 a 14 hores, al Departament d’Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell situat a la 
Plaça de la Constitució, núm. 5. 

 
 
12. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA 12. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA 12. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA 12. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL (IV)MUNICIPAL (IV)MUNICIPAL (IV)MUNICIPAL (IV)    
    
FetsFetsFetsFets    
    
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell, es va aprovar 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,  data de la seva entrada en vigor. 
 
En data 22  d’octubre de 2014, es va signar conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Calafell 
i el representant de l’empresa Inmobiliaria Masia la Font SA, propietària de la totalitat dels 
terrenys que formen el PAU 25 Maresme-Castell del vigent Pla d’Ordenació Urbanistica 
Municipal, conveni que ha estat sotmès al tràmit previst en el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
L’objecte del Conveni es redefinir i reordenar els sòls destinats a equipaments, i aprofitament 
residencial i no residencial del PAU 25 Maresme Castell, mitjançant una modificació puntual 
del POUM 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona de data 16 de març de 2016, ha 
emès informe previ favorable  a la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
municipal. 
 
Vista la proposta de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (IV), redactada 
pels Serveis Tècnics Municipals, que té per objecte incorporar a l’ordenament urbanístic 
municipal de Calafell els objectius definits al Conveni urbanístic signat. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics, amb els vots a favor dels regidors 
dels grups municipals: PSC, PP, UAM, CIU, C’s, ERC i CUP i amb l’abstenció del regidor no 
adscrit sr. Jesús Benedicto Calahorra, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 



 

 

PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística 
Municipal (IV), redactada pels Serveis Tècnics Municipals. 

SEGON.   Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió 
urbanística i  d’urbanització i de l’atorgament de llicències d’edificació de nova planta i 
ampliació  o enderrocament de construccions  a l’àmbit definit al plànol que acompanya 
aquest acord. Aquesta suspensió tindrà una durada dos (2) anys.  

TERCER.  Sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant la publicació 
d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de premsa periòdica 
de més divulgació a l'àmbit municipal, al Tauler d'Anuncis de la Corporació, així com a la 
pàgina web de l'Ajuntament, podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, en horari 
d'atenció al públic, de 9 a 14 hores, al Departament d’Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell 
situat a la Plaça de la Constitució, núm. 5. 

QUART. Sol·licitar informe als organismes afectats i als Ajuntaments limítrofes. 
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística 
Municipal (IV), redactada pels Serveis Tècnics Municipals. 



 

 

 

SEGON.   Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió 
urbanística i  d’urbanització i de l’atorgament de llicències d’edificació de nova planta i 
ampliació  o enderrocament de construccions  a l’àmbit definit al plànol que acompanya 
aquest acord. Aquesta suspensió tindrà una durada dos (2) anys.  

TERCER.  Sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant la publicació 
d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de premsa periòdica 
de més divulgació a l'àmbit municipal, al Tauler d'Anuncis de la Corporació, així com a la 
pàgina web de l'Ajuntament, podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, en horari 
d'atenció al públic, de 9 a 14 hores, al Departament d’Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell 
situat a la Plaça de la Constitució, núm. 5. 

QUART. Sol·licitar informe als organismes afectats i als Ajuntaments limítrofes. 
 
13. 13. 13. 13. Moció del grup municipal d’ERC per a la dinamització Moció del grup municipal d’ERC per a la dinamització Moció del grup municipal d’ERC per a la dinamització Moció del grup municipal d’ERC per a la dinamització del nucli de Calafell Pobledel nucli de Calafell Pobledel nucli de Calafell Pobledel nucli de Calafell Poble    
 
Atès que als darrers anys s’hi ha reduït les activitats al poble amb el conseqüent perjudici per 
a veíns i comerciants del nucli. 
 
Atès què és una zona d’alt interès, tan històric com turístic. 
 
Atès què els entorns del Castell estan sense activitat turística. 
 
El grup municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. La creació d’un mercat setmanal al poble. 
 
Segon. Crear activitats per a nens, joves i gent gran 
 
Tercer. Que aquestes activitats siguin, com a ínim, d’una al mes per a cada col·lectiu. 
 
Quart. Millorar les activitats relacionades amb el Castell o crear-ne de noves i reactivar el seu 
entorn. 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat 
acorda: 
 
Primer. La creació d’un mercat setmanal al poble. 
 
Segon. Crear activitats per a nens, joves i gent gran 
 
Tercer. Que aquestes activitats siguin, com a ínim, d’una al mes per a cada col·lectiu. 
 
Quart. Millorar les activitats relacionades amb el Castell o crear-ne de noves i reactivar el seu 
entorn. 
 
 
14. Moció del grup 14. Moció del grup 14. Moció del grup 14. Moció del grup municipal de CIU per a la creació d’unes bases generals que regeixin municipal de CIU per a la creació d’unes bases generals que regeixin municipal de CIU per a la creació d’unes bases generals que regeixin municipal de CIU per a la creació d’unes bases generals que regeixin 
els processos de selecció d’empleats públics.els processos de selecció d’empleats públics.els processos de selecció d’empleats públics.els processos de selecció d’empleats públics.    
    
Les Administracions públiques sempre han tingut la mala fama de la poca transparència en 
tots els àmbits que gestionen.  Per aquest moitu, tant l’Estat com la Generalitat han aprovat 
lleis de trasnparència, accés a la informació pública i bon govern.  Una normativa que sigui 
per voluntt o imposició, ha fet que en un temps rècord, per fer complir la norma, s’hagin 
creat portals i apartats de transparència en tots els ens públics. 
 
Però malauradament, en aquests textos normatius, els grans oblidats han estat els processos 
per l’accés a la funció pública.  I, encara que no ens agradi, són en aquests processos o n hi 
ha pressumptament, més irregularitats produídes en l’adjudicació de les places. 
 
Fins i tot, en la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció de 2004 es va fer 
esment de la importànica de reclutar els empleats públics conforme als principis de mèrit i 
capacitat.  Per tant, el procés de selecció ha d’estar basat en els principis d’eficiència i 
transparència, així com en criteris objectius com el mèrit i l’aptitud.  Així mateix, en aquesta 
Convenció, es preveu que es produeixi una rotació temporal dels titulars dels òrgans que es 
puguin considerar especialment vulnerables a la “corrupció” per diferents motius. 
 
Les exigències constitucionals de mèrit i capacitat s ón uns dels mandats més incomplerts de 
la Constitució Espanyola. 
 
Cal destacar que el Tribunal Suprem, degut a la denúncia d’un opositor sobre una 
pressumpta mala praxis en un procés selectiu va permetre a un participant l’accés als 
exàmens d’altres opositors i a obtenir còpia.  Exactament, a l’accés al seu examen, als casos 
pràctics dels opositors i el dictamen a partir del qual el tirbunal de selecció hauria establert el 
cas pràctic a resoldre en el tercer exercici de l’oposició. 
 
Per tot l’assenyalat, i evitar presumpcions innecessàries, creiem oportú incrementar la 
trasnparència en els processos de selecció dels empleats públics de l’Ajuntament de Calafell, 
a través d’unes bases que donin més garanties als aspirants i les quals no donin peu que es 
qüestioni el procés.  No obstant, sabem que la transparència no garanteix la inexistència de 



 

 

corrupció en la contractació o selecció del personal que ha de treballar a l’Administració 
Pública, però la dificulta. 
 
Per tot l’anteriorment exposat, 
 
PROPOSEM: 
 
1. La creació i aprovació d’unes bases generals que regeixin els processos de selecció dels 
empleats públics on el sistema general serà el concurs-oposició.  En aquestes bases ha de 
quedar detallat, per una qüestió d’objectivitat, eficàcia i transparència, en la fase de concursla 
puntuació màxima per experiència laboral, així com per a la formació.  En la fase d’oposició 
ha de quedar constància quin tipus de proves es realitzaran en funció de la categoria (A!, A2, 
C1, C2, AP) i aquestes es distingiran en funció si és administració general o especial. 
 
La publicació de les preguntes i casos pràctics que han estat objecte de la fase d’oposició, així 
com les actes del tribunal de selecció en les que s’expressin els criteris de correcció, els quals 
es publicaran un cop finalitzada les proves i previ a l’inici de la correcció d’aquestes; 
posteriorment, s’ha de publicar les qualificacions individuals atorgades a cada membre i la 
seva motivació en funció dels criteris establerts (sempre i quan es mantingui l’anonimat i que 
la identificació es faci pel número de registre o d’altre que no vulneri o afecti a la intimitat de 
l’aspirant.) 
 
3. formar una comissió de treball on estiguin representants tots els grups municipals per 
l’elaboració d’aquestes bases. 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat 
acorda: 
 
 
1. La creació i aprovació d’unes bases generals que regeixin els processos de selecció dels 
empleats públics on el sistema general serà el concurs-oposició.  En aquestes bases ha de 
quedar detallat, per una qüestió d’objectivitat, eficàcia i transparència, en la fase de concursla 
puntuació màxima per experiència laboral, així com per a la formació.  En la fase d’oposició 
ha de quedar constància quin tipus de proves es realitzaran en funció de la categoria (A!, A2, 
C1, C2, AP) i aquestes es distingiran en funció si és administració general o especial. 
 
La publicació de les preguntes i casos pràctics que han estat objecte de la fase d’oposició, així 
com les actes del tribunal de selecció en les que s’expressin els criteris de correcció, els quals 
es publicaran un cop finalitzada les proves i previ a l’inici de la correcció d’aquestes; 
posteriorment, s’ha de publicar les qualificacions individuals atorgades a cada membre i la 



 

 

seva motivació en funció dels criteris establerts (sempre i quan es mantingui l’anonimat i que 
la identificació es faci pel número de registre o d’altre que no vulneri o afecti a la intimitat de 
l’aspirant.) 
 
3. Formar una comissió de treball on estiguin representants tots els grups municipals i el 
regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, per a l’elaboració d’aquestes bases. 
 
 
15. Moció del gru15. Moció del gru15. Moció del gru15. Moció del grup municipal d’ERC  per a la retirada de competències del regidor del p municipal d’ERC  per a la retirada de competències del regidor del p municipal d’ERC  per a la retirada de competències del regidor del p municipal d’ERC  per a la retirada de competències del regidor del 
grup municipal de Ciutadans a la Comissió de Transparència.grup municipal de Ciutadans a la Comissió de Transparència.grup municipal de Ciutadans a la Comissió de Transparència.grup municipal de Ciutadans a la Comissió de Transparència.    
    
Atès que per part de la finalitat d’aquesta comissió, exposar a cada moment i amb claredat 
tot allò que succeeix en el dia a dia del nostre Ajuntament, ha estat totalment opiada i 
deixada de banda per part del regidor José Manuel Tejedor. 
 
Atès que el seu funcionament només recau en el personal de la casa, fet que fa innecessària 
la figura del regidor responsable. 
 
Atès que el tarannà del responsable del grup municipal de Ciutadans no és l’adequat per 
poder realitzar aquestes tasques després d’utilitzar la premsa per enviar missatges, amenaces 
i xantatges al govern municipal, portant això a la perduda de tota credibilitat en el seu sentit 
de la transparència. 
 
El grup municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Que li siguin retirades al regidor José Manuel Tejedor totes les responsabilitats pel que fa a 
la comissió de trasnparència. 
 
2. Que la comissió de transparència es segueixi portant des del personal de la casa, com 
s’anava fent fins ara, ampliant totes aquelles dades necessàries per a una clara visualització 
de continguts i finalitats de les accions de l’equip de govern. 
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16. Moció del grup municipal de la CUP16. Moció del grup municipal de la CUP16. Moció del grup municipal de la CUP16. Moció del grup municipal de la CUP    en suport a la llei 24/2015, a la sobirania en suport a la llei 24/2015, a la sobirania en suport a la llei 24/2015, a la sobirania en suport a la llei 24/2015, a la sobirania 
legislativa del Parlament de Catalunya en matèria d’habitatge i pobresa energètica i de legislativa del Parlament de Catalunya en matèria d’habitatge i pobresa energètica i de legislativa del Parlament de Catalunya en matèria d’habitatge i pobresa energètica i de legislativa del Parlament de Catalunya en matèria d’habitatge i pobresa energètica i de 
mesures municipals enfront de l’empergència energètica i habitacional.mesures municipals enfront de l’empergència energètica i habitacional.mesures municipals enfront de l’empergència energètica i habitacional.mesures municipals enfront de l’empergència energètica i habitacional.    
    
El mes d’abril d’enguany el Tribunal Constitucional va estimar parcialment el recurs 
d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra el Decret Llei6/2013 de la 
Generalitat de Catalunya, en relació al Codi de Consum català i les situacions de pobresa 
energètica.  Aquesta sentència anul·la els articles que feien referència al apobresa energèitc 
ai que prohibien a les companyies tallar el subministrament de gas, electricitat i aigua en cas 
d’impagament. 
    
Per altra banda, el 31 de maig d’enguany el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit un 
nou recurs amb suspensió cautelar del Govern del Partit Popular, aquest cop contra la Llei 
24/2015.  El recurs impugna i demana la suspensió dels articles relatius al mecanisme de 
segona oportunitat  (2, 3 i 4), de l’article que regula el lloguer social obligatori per part dels 
grans propietaris (5) i la cessió obligatòria de pisos buits a l’administració (article 7), així com 
les sancions per la no aplica ció de la llei i la cessió de crèdit litigiosos (D.,T, 2ª, D,F, 3ª, D.A.).  
Continuen vigents els articles que fan referència a l’obligatorietat de l’Administració a un 
reallotjament adequat i els ajuts al pagament del lloguer en casos de petits tenidors 
d’habitatge per tal d’evitar els desnonaments.  La pressió al carrer ha aconseguit slavar totes 
les mesures que fan referència a la probresa energètica (article 6). La Llei 24/2015 va ser 
aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, després d’una àmplia mobilitació 
ciutdana. La llei 24/2015 és la llei més grantista en matèir ad e dret a l’habitatge i protecció 
de la pobresa energètica en tot l’Estat espanyol. 
    
Aquestes decisions suposen, no només el perfil de no poder tenir les eines per fer front a 
l’empergència residencial i la pobresa energètica, sinó també un atac continuat del govern de 
l’Estat contra la sobirania legislativa del Parlament de Catalunya.  Signifiquen, doncs, nous 
impediments per a la majoria social catalana que vol fer front a les situacions d’emergència 
habitacional i pobresa energètica i que vol tenir la capacitat de decidir sobre totes les 
polítiques, i especialment sobre aquelles que afecten el benestar de les classes populars. 
    
Mitjançant l’argument de la invasió de competències s’estan qüestionant les mesures contra 
el sobreendeutament, el lloguer social obligatori per aturar els desnonaments de grans 
tenidors, les mesures contra els talls de subministraments, la grantia d’accés als serveis bàsics 
i la cessió d’habitatge buit per augmentar el parc de lloguer social. És a dir, que només salva 
les ajudes i les granties públiques per aturar els desnonaments de petits tenidors. 
    
Davant l’acceptació parcial per part del Tribunal Constitucional del recurs contra el Decret llei 
6/2013 que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica, 
davant l’admissió a tràmit del recurs contra la Llei 24/2015 i per tal de fer front a 



 

 

l’emergència energètica i habitacional al nostre municipi, la Candidatura d’Unitat Popular de 
Calafell proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
    
ACORDS  
    
1. En relació al Decret Llei 6/2013 de la Generalitat de Catalunya, el Codi de Consum Català i 
les situacions de pobresa energètica: 
  
1.1. Rebutjar enèrgicament la sentència del Tribunal Constitucional que pretén negar la 
possibilitat que la camra legislativa catalana respongui a la situació d’emergència social en 
què es troben moltes persones i famílies. 
 
1.2. Prendre el compromís de desoir questa sentència pel fet que suposa la negaicó de drets 
bàsics i conforntar-se a la majoria social que és favorable a resoldre les situacions de pobresa 
energètica i habitacional. 
 
2. En relació a la Llei 24/2015 i les situacions d’emergència energètica i habitacional: 
 
2.1. Reiterar el suport a la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i prendre l comrpomís de 
desoir la seva suspensió cautelar pel fet que suposa la negació de drets bàsics i confrontar-se 
a la majoria social que és favorable a resoldre les situacions de pobresa energètica i 
habitacional. 
 
2.2. Activar immediatament nous instruments i accions urgents que ofereixin la cobertura 
que donaven els articles impugnats de la Llei 24/2015 per abordar l’emergència residencial i 
la pobresa energètica en les polítiques municipals. 
 
2.3. Elaborar i aprovar un Pla municipal d’Habitatge que contempli i reguli degudament les 
mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges 
enumerades a l’article 42 de la Llei 18/2007”. 
 
2.4. Elaborar un Reglament Municipal d’Habitatges Desocupats, a l’efecte d’establir un marc 
normatiu que permeti implementar les mesures potestatives de competència municipal 
referents a la mobilització d’habitatges buits. 
 
En aquest sentit, cal recordar per exemple que les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de 
Calafell per a l’exercici 2016 ja contemplen la possibilitat d’aplicar un recàrrec del 50% dela 
quota líquida de l’IBI als béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb 
caràcter permanent, d’acord amb les condicions que es determinin reglamentàriament 
(Ordenança fiscal 1.1, art. 12). 
 
Als efectes d’aquest epígraf, se seguiran els següents criteris: 
 
2.4.1. En el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de l’aprovació d’aquesta moció, es 
crearà un grup de treball dins la comissió informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics 
encarregat d’elaborar una proposta consensuada de Reglament. 



 

 

 
2.4.2. En el termini de quatre mesos, comptadors des de l’endemà de  l’aprovació d’aquesta 
moció, s’elevarà la proposta de Reglament al Ple. 
 
2.5. Mobilitzar els pisos buits a través d ela imposició de multes com molt bé permet la Llei 
17/2007 (i el Decret Llei 1/2015). Obrir expedients sancionadors amb urgència, començant 
pels habitatges i propietaris que estaven obligats a pagar l’impost i tots aquells que 
l’Ajuntament ja té identificats. 
 
Entre d’altres, s’endegaran les següents mesures: 
 

2.5.1. Elaborar i aprovar Programes d’Inspeccció a fi de detectar, comprovar i registrar els 
immboles que es troben en situació permanent desocupació, començant pels que són 
propietat d’entitats financerres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través 
del creuament de dades en disposició de l’administració i l’atorgament d’audiència a 
l’interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l’administració. 
 
2.5.2. Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i 
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació.  Aquests procediments hauran 
d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació 
permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que 
estableix l’article 41 d ela Llei 17/2007.  En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que 
cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment 
que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació. 
 
2.5.3.Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com 
determina l’article 113.1 de la Llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini 
fixat no s’ha produït l’ocupació de l’immoble. 
 
2.5.4. Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui 
la desocupació de l’habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, 
tal com preveu l’article 123.1.h de la Llei 178/2007. 

 
2.6. Utilitzar com a barem per al càlcul del preu del lloguer en els reallotjaments els 
percentatges límit que marca la Llei 24/2015 (art.5.7), fent efectiu alhora l’art.8 cpa dels 
quals ha estat impugnat. 
 
2.7. Realitzar un cens per dtectar tots els habitatges que no estan complint amb la funció 
social tal i com estipula la Llei 18/2007, per tal de poder actuar en conseqÜència i activar-la, 
sense que això produeixi cap retard en l’aplicació de les sancions que obliga la mateixa Llei. 
 
2.8. Aplicar el preincipi de solidaritat urbana de la Llei 18/2007 per ampliar el parc públic de 
lloguer social, és a dir, fins a disposar d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques 
socials del 15% respecte del total d’habitatges. 
 



 

 

2.9. Mobilitzar els immobles en mal estat de ocnservació, és a dir, aplicar els articles 32 i 40 
de la Llei 18/2007 i l’article 4 del Decret Llei 1/2015 que permeten l’expropiació o ús 
temporal per fer complir el deure de conservació i rehabilitació. 
 
2.10. Signar de manera immediata els convenis amb les companyies subministradores per tal 
que apliquin ajus o descomptes per garantir els subministraments fonamentals i facin les 
corresponents aportacions de diners a fons perdut. 
 
2.11. Aplicar a les companyies subministradores les sancions contemplades al Codi de 
consum, per tots aquells talls que executin sense haver aplicat reigorosament el principi de 
precaució, amb actuació d’ofici i sense esperar les denúncies formals de les famílies que 
pateixen talls. 
    
2.12. Emplaçar a l’Associació  Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya a què traslladin a tots els municipis la defensa d’aquest text d ela Llei 24/2015 de 
29 de juliol, suspès pel Tribunal Consititucional. 
    
2.13. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya per al 
seu coneixement i efectes. 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 13 vots a favor: 6 
dels membres de CIU,  2 dels membres de la CUP, 2 dels membres d’UAM,  2 dels membres 
d’ERC, 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra; 5 abstencions dels membres del 
PSC, i 3 vots en contra: 1 del membre de C’S i 2 dels membres del PP, acorda: 
    
1. En relació al Decret Llei 6/2013 de la Generalitat de Catalunya, el Codi de Consum Català i 
les situacions de pobresa energètica: 
  
1.1. Rebutjar enèrgicament la sentència del Tribunal Constitucional que pretén negar la 
possibilitat que la cambra legislativa catalana respongui a la situació d’emergència social en 
què es troben moltes persones i famílies. 
 
1.2. Prendre el compromís de desoir questa sentència pel fet que suposa la negaicó de drets 
bàsics i conforntar-se a la majoria social que és favorable a resoldre les situacions de pobresa 
energètica i habitacional. 
 
2. En relació a la Llei 24/2015 i les situacions d’emergència energètica i habitacional: 
 
2.1. Reiterar el suport a la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i prendre l comrpomís de 
desoir la seva suspensió cautelar pel fet que suposa la negació de drets bàsics i confrontar-se 
a la majoria social que és favorable a resoldre les situacions de pobresa energètica i 
habitacional. 
 
2.2. Activar immediatament nous instruments i accions urgents que ofereixin la cobertura 
que donaven els articles impugnats de la Llei 24/2015 per abordar l’emergència residencial i 
la pobresa energètica en les polítiques municipals. 
 
2.3. Elaborar i aprovar un Pla municipal d’Habitatge que contempli i reguli degudament les 
mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges 
enumerades a l’article 42 de la Llei 18/2007”. 
 



 

 

2.4. Elaborar un Reglament Municipal d’Habitatges Desocupats, a l’efecte d’establir un marc 
normatiu que permeti implementar les mesures potestatives de competència municipal 
referents a la mobilització d’habitatges buits. 
 
En aquest sentit, cal recordar per exemple que les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de 
Calafell per a l’exercici 2016 ja contemplen la possibilitat d’aplicar un recàrrec del 50% dela 
quota líquida de l’IBI als béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb 
caràcter permanent, d’acord amb les condicions que es determinin reglamentàriament 
(Ordenança fiscal 1.1, art. 12). 
 
Als efectes d’aquest epígraf, se seguiran els següents criteris: 
 
2.4.1. En el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de l’aprovació d’aquesta moció, es 
crearà un grup de treball dins la comissió informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics 
encarregat d’elaborar una proposta consensuada de Reglament. 
 
2.4.2. En el termini de quatre mesos, comptadors des de l’endemà de  l’aprovació d’aquesta 
moció, s’elevarà la proposta de Reglament al Ple. 
 
2.5. Mobilitzar els pisos buits a través d ela imposició de multes com molt bé permet la Llei 
17/2007 (i el Decret Llei 1/2015). Obrir expedients sancionadors amb urgència, començant 
pels habitatges i propietaris que estaven obligats a pagar l’impost i tots aquells que 
l’Ajuntament ja té identificats. 
 
Entre d’altres, s’endegaran les següents mesures: 
 

2.5.1. Elaborar i aprovar Programes d’Inspeccció a fi de detectar, comprovar i registrar els 
immboles que es troben en situació permanent desocupació, començant pels que són 
propietat d’entitats financerres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través 
del creuament de dades en disposició de l’administració i l’atorgament d’audiència a 
l’interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l’administració. 
 
2.5.2. Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i 
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació.  Aquests procediments hauran 
d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació 
permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que 
estableix l’article 41 d ela Llei 17/2007.  En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que 
cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment 
que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació. 
 
2.5.3.Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com 
determina l’article 113.1 de la Llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini 
fixat no s’ha produït l’ocupació de l’immoble. 
 
2.5.4. Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui 
la desocupació de l’habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, 
tal com preveu l’article 123.1.h de la Llei 178/2007. 



 

 

 
2.6. Utilitzar com a barem per al càlcul del preu del lloguer en els reallotjaments els 
percentatges límit que marca la Llei 24/2015 (art.5.7), fent efectiu alhora l’art.8 cpa dels 
quals ha estat impugnat. 
 
2.7. Realitzar un cens per dtectar tots els habitatges que no estan complint amb la funció 
social tal i com estipula la Llei 18/2007, per tal de poder actuar en conseqÜència i activar-la, 
sense que això produeixi cap retard en l’aplicació de les sancions que obliga la mateixa Llei. 
 
2.8. Aplicar el preincipi de solidaritat urbana de la Llei 18/2007 per ampliar el parc públic de 
lloguer social, és a dir, fins a disposar d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques 
socials del 15% respecte del total d’habitatges. 
 
2.9. Mobilitzar els immobles en mal estat de ocnservació, és a dir, aplicar els articles 32 i 40 
de la Llei 18/2007 i l’article 4 del Decret Llei 1/2015 que permeten l’expropiació o ús 
temporal per fer complir el deure de conservació i rehabilitació. 
 
2.10. Signar de manera immediata els convenis amb les companyies subministradores per tal 
que apliquin ajus o descomptes per garantir els subministraments fonamentals i facin les 
corresponents aportacions de diners a fons perdut. 
 
2.11. Aplicar a les companyies subministradores les sancions contemplades al Codi de 
consum, per tots aquells talls que executin sense haver aplicat reigorosament el principi de 
precaució, amb actuació d’ofici i sense esperar les denúncies formals de les famílies que 
pateixen talls. 
    
2.12. Emplaçar a l’Associació  Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya a què traslladin a tots els municipis la defensa d’aquest text d ela Llei 24/2015 de 
29 de juliol, suspès pel Tribunal Consititucional. 
    
2.13. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya per al 
seu coneixement i efectes. 
    
    
17. M17. M17. M17. Moció en suport al programari lliure en l’àmbit de les oció en suport al programari lliure en l’àmbit de les oció en suport al programari lliure en l’àmbit de les oció en suport al programari lliure en l’àmbit de les TICTICTICTIC    
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) són, en aquests moments més que 
mai, un element fornamental en l’economia i el progrés d’una societat.  Per fer-les avançar és 
imprescindible que la ciutadania les pugui emprar de manera universal.  Els ciutadans i les 
ciutadanes tenen dret a accedir a les teconologies de la infomració i les comunicacions sense 
cap discriminació de tipus social, econòmic o de qualsevol altra mena, i a fer-ho en la nostra 
pròpia llengua.  Els ajuntaments han de comprometre’s a defensar el dret d’accés a la 
societat de laq informació dels seus ciutadans així com implicar-se en l’alfabetització digital i 
ajudar a superar la fractura digital.  L’objectiu d’aquesta moció és que l’ajuntament de 
Calaflel es comprometi a garantir aquests drets de ciutadania. 



 

 

 
Un dels pilars fonamentals de l’accés a les TIC és el programari.  Malgrat això, l’accés al 
programari es veu restringit per polítiques diverses en forma de contractes, llicències o 
patents, que en ljimiten l’ús i discriminen certs sectors de la ciutadania dificultant-los o 
barrant-los l’accés a les TIC en condicions legals i amb garantia de qualitat. 
 
Des de fa anys, existeix un moviment internacional de persones i entitats que desenvolupen 
programari sota unes llicències que defensen que, quan s’adquireix un programa, l’usuari ha 
de tenir el dret d’estudiar-lo, modificar-lo i redistribuir-lo lliurement.  El programari que 
garanteix aquests drets es coneix com a programari lliure.  El programari lliure permet que 
tots els seus usuaris puguin contribuir a la seva millora. Són programari lliure el sistema 
GNU/Linux, difrents navegadors web com el Firefox, els paquets ofimàtics  com l’OpenOffice, 
els servidors que utilitza Google i molts altres programes de gran qualitat.  Al darrere del 
programari lliure hi ha milions de voluntaris i també grans empreses multinacinals com IBM, 
HP, Oracle, etc. 
 
A dia d’avui, el programari lliure disposa d’una alt grau de consolidació, tant en el teixit 
econòmic com pel que fa al suport de la societat civil i de diverses administracions públiques i 
patronats.  Existeixen nombrosos casos d’èxit d’administracions públiques que han apostat 
per desenvolupar les seves estructures tecnològiques en programari lliure (governs 
d’Alemanya, França, Extremadura, Andalusia, Perú, Mèxic, Brasil…).  Aquesta consolidació 
també es manifesta en un clar increment en el seu ús en recerques científiques i en 
desenvolupament tecnològic duts a terme, per exemple, en les universitats públiques 
catalanes.   
 
Avantatges del programari lliure 
 
La llicència de l’anomenat programari lliure és la Llicència Pública General (GPL), que reconeix 
les anomenades quatre llibertats: 
 
1. La llibertat d’executar el programa per a qualsevol propòsit. 
2. La llibertat de veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats pròpies, és a 
dir, el lliure accés al codi font. 
3. La llibertat de redistribuir còpies. 
4. la llibertat de millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb les millores realitzades, 
amb la mateixa llicència GPL, per tal que tota la comunitat se’n pugui beneficiar. 
 
Aquestes quatre llibertats en la utilització del programari lliure suposen avantatges notables 
entre els quals destaquen els següents: 
 
- Qui n’és comprador no ha de ser client a perpetuïtat del proveïdor; pot llogar-lo a qui 
lliurement esculli per realitzar les modificacions o adaptacions que consideri necessàries 
segons les seves necessitats.  Aquesta independència del proveïdor permet, entre d’altres: 
 
 - Més diversitat en els proveïdors associats als sistemes informàtics, amb els 
avantatges que això comporta en termes de competència i reducció de costos. 



 

 

 -  Que la inversió pública en TIC per part de les pròpies administracions pugui revertir 
de forma directa en el desenvolupament econòmic de l’entorn i en el teixit econòmic local i 
l’emprenedoria. 
 
- No és discriminatori. Fins i tot els actuals proveïdors de programari privatiu poden oferir 
programari lliure, rellicenciant el seu o adaptant el programari lliure exitent. 
 
- La majoria del programari lliure és gratuït o de molt baix cost i el seu ús no està condicionat 
al pagament de drets de propietat intel·lectual o industrial, al contrari que el programari 
privatiu.  En conseqüència, i a pesar dels inicials costos d’implementació i formació, la 
migració al programari lliure suposa un estalvi a mitjà termini. 
 
- Afavoreix la transparència de les administracions i la sostenibilitat de les sevves inversions en 
TIC.   
 
- Facilita i democratitza l’accés a la tecnologia a tota la societat, reduint els requeriments 
econòmics necessaris per accedir-hi. 
 
- Escrutini públic: l’accés al codi permet analitzar-lo per comprovar que el seu ús no és nociu 
(per exemple, que no contingui codi espia o maliciós), i també permet detectar errors de 
forma ràpida i eficaç i aplicar-hi millores. 
- Una major seguretat i privacitat de les dades. 
- Permet desenvolupar un mercat de serveis associats al desenvolupament, manteniment i  
formació tant per l’administració pública com per privats. 
- Permet participar en projecte sinternacionals punters i, per tant, potenciar una indústria 
local de desenvolupament de programari. 
 
Hi ha àmbits estratègics en què l’impacte del programari lliure és especialment important.  A 
coninuació se n’exposen alguns. 
 
- La comunicació de la ciutadania amb l’administració 
 
Cada vegada, més la comunicació entre l’administració i la ciutadania es fa per via telemàtica. 
Això fa aquesta comunicació molt més àgil i eficient.  Sovint ens trobem però que quan els 
ciutadans necessitem comunicar-nos amb l’administració se’ns obliga a fer servir un tipus 
d’ordinador o un programari concret d’alguna empresa concreta. 
 
L’administració no pot exigir a cap ciutadà o ciutadana ser client de cap empresa, sobretot 
quan aquesta comunicació es pot fer mitjançant els formats i estàndards oberts definits per 
comitès internacionals eximint l’usuari d’emprar programari d’una determinada empresa. 
 
L’administració hauria de garantir la no transgressió d’aquests estàdards en els serveis que 
ofereix a la ciutadania. Aquesta idea es veu remarcada en la pròpia Llei 11/2007 de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, així com pels principis derivats de 
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI) i de l’Esquema nacional de Seguretat (ENS), els 
quals estableixen, respectivament, els principis  d’interoperabilitat en l’intercanvi i conservació 



 

 

de la informació electrònica per part d’administracions Públiques i les polítiques de seguretat 
que s’han d’aplicar en la utilització dels mitjans electrònics. 
 
La informàtica dels ajuntaments 
 
L’administració en general i els ajuntaments en particular fan servir molt progrmaari.  Això 
suposa una partida important del seu pressupost, sobretot a causa del preu i la caducitat de 
les llicències.  Una part d’aquest programari és genèric (sistemes operatius, ofimàtica…) i 
disposa d’alternatives lliures de qualitat. No fer-les servir és un malbaratament de recursos 
públics, especialment en l’actual context de retallades eocnòmiques en els pressupostos de 
les administracions públiques. 
 
Una altra part del programari és fet a mida.  Les condicions de contractació, en aquest cas, 
les controla l’administració i, per tant, en pot regular aspectes com ara la titularitat de la 
llicència, la propietat del codi, el compliment d’estàndards, etc.   Aquest apossiblitat permet a 
l’administració adoptar mesures que facilitin la creació de noves oportunitats de 
desenvolupament de l’economia local derivades de la contractació pública. 
 
La llengua 
 
Un dels aspectes més crucials per a l’èxit de les TIC és la integració del català al món digital.  
Cal que el programari que s faci servir estigui traduït a la nost5ra llengua.  Centenars de 
voluntaris tradueixen al català el programari lliure més utilitzat tan bon punt en surt una nova 
versió, i això ho poden fer, perquè tenen accés al codi font. 
 
En relació amb els antecedents exposats, la Candidatura d’Unitat Popular de Calafell proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Delcara el suport d el’Ajuntament de Calafellal programari lliure en l’àmbit de les TIC, 
així com el compromís de promoure’n l’ús i el desenvolupament en la societat calafellenca i 
en el si del propi consistori. 
 
Segon. Elaborar un Pla municipal de Migració al Programari Lliure, ambl ‘objectiu que en 
acabar aquest mandat l’Ajuntament i els seus organismes i empreses dependents hagin 
substituït tot el programari privatiu que sigui prescindible a curt i mitjà termini.  Aquest pla 
serà públic per tota la ciutadania. 
 
Quan al desenvolupament d’aquest epígraf, se seguiran els criteris següents: 
 
1. Se sol·licitarà un informe al Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
d’aquest ajuntament. 
Aquest informe haurà d’estar finalitzat en el termini màxim de quatre mesos, comptadors des 
de l’endemà de l’aprovació d’aquesta moció i haurà d’incloure la següent informació: 
 



 

 

a. Identificació de tot el prgramari privatiu que utilitzen els diferents departaments i 
regidories de l’Ajuntament i els seus organismes i empreses dependents. 
b. Despesa anual mitjana ocasionada per l’adquisició i renovació de les llicències d’aquest 
programari. 
c. Alternatives de programari lliure actualment disponibles. Es valorarà en cada cas la viabilitat 
tècnica de la migració, els costos directe i indirectes, així com els seus beneficis. 
 
2. Es crearà un grup de treball, en el marc de la comissió informativa de Serveis Econòmics i 
Urbanístics.  Aquest grup de treball estarà comoposat per representants de tots els grups 
polítics municipals corresponents i altres actors que puguin estar-hi implicats, i s’haurà 
d’haver constituït en el termini màxim de cinc mesos, comptadors des de l’endemà de 
l’aprovació d’aquest amoció.  Aquest grup de treball serà l’encarregat de: 
 
a. Valorar, cas a cas, la viabilitat tècnica i econòmica de la migració a programari lliure dels 
programes privatius actualment utilitzats. 
b. Elaborar un Pla Municipal de Migració al Programari lliure.  Aquest pla haurà d’estar 
finalitzat i s’haurà de sotmetre a consideració del Ple en el termini màxim de 9 mesos, 
comptadors des de l’endemà de l’aprovació d’aquesta moció. 
c. Fer un seguiment de l’execució del Pla Municipal de Migració al Programari Lliure i de totes 
aquelles altres accions recollides en la part resolutiva d’aquesta moció. 
 
3. Establir com a clàusula de mèrit la utilització, el desenvolupament, la distribució i la difusió 
del programari lliure en català en les contractacions, convenis de col·laboració i subvencions 
en l’àmbit de les noves tecnologies. 
 
4. Promoure acords i convenis amb administracions locals i supralocals, universitats i 
associacions públiques i privades en l’àmbit dels Països Catalans per fomentar la coordinació i 
la cooperació en matèria de programari lliure en català i assegurar-ne, amb les mesures 
adequades, la produccció, la promoció i l’ús conjunt amb respecte per totes les variants.  
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 20 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres del PP, 2 dels membres de la 
CUP, 2 dels membres d’ERC, 6 dels membres de CIU, i 1 del regidor no adscrit Jesús 
Benedicto Calahorra, i 1 vot en contra del membre de C’s, acorda: 
 
Primer. Delcara el suport d el’Ajuntament de Calafellal programari lliure en l’àmbit de les TIC, 
així com el compromís de promoure’n l’ús i el desenvolupament en la societat calafellenca i 
en el si del propi consistori. 
 
Segon. Elaborar un Pla municipal de Migració al Programari Lliure, ambl ‘objectiu que en 
acabar aquest mandat l’Ajuntament i els seus organismes i empreses dependents hagin 
substituït tot el programari privatiu que sigui prescindible a curt i mitjà termini.  Aquest pla 
serà públic per tota la ciutadania. 
 
Quan al desenvolupament d’aquest epígraf, se seguiran els criteris següents: 
 
1. Se sol·licitarà un informe al Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
d’aquest ajuntament. 
 
Aquest informe haurà d’estar finalitzat en el termini màxim de quatre mesos, comptadors des 
de l’endemà de l’aprovació d’aquesta moció i haurà d’incloure la següent informació: 
 
a. Identificació de tot el prgramari privatiu que utilitzen els diferents departaments i 
regidories de l’Ajuntament i els seus organismes i empreses dependents. 
b. Despesa anual mitjana ocasionada per l’adquisició i renovació de les llicències d’aquest 
programari. 
c. Alternatives de programari lliure actualment disponibles. Es valorarà en cada cas la viabilitat 
tècnica de la migració, els costos directe i indirectes, així com els seus beneficis. 
 



 

 

2. Es crearà un grup de treball, en el marc de la comissió informativa de Serveis Econòmics i 
Urbanístics.  Aquest grup de treball estarà comoposat per representants de tots els grups 
polítics municipals corresponents i altres actors que puguin estar-hi implicats, i s’haurà 
d’haver constituït en el termini màxim de cinc mesos, comptadors des de l’endemà de 
l’aprovació d’aquest amoció.  Aquest grup de treball serà l’encarregat de: 
 
a. Valorar, cas a cas, la viabilitat tècnica i econòmica de la migració a programari lliure dels 
programes privatius actualment utilitzats. 
b. Elaborar un Pla Municipal de Migració al Programari lliure.  Aquest pla haurà d’estar 
finalitzat i s’haurà de sotmetre a consideració del Ple en el termini màxim de 9 mesos, 
comptadors des de l’endemà de l’aprovació d’aquesta moció. 
c. Fer un seguiment de l’execució del Pla Municipal de Migració al Programari Lliure i de totes 
aquelles altres accions recollides en la part resolutiva d’aquesta moció. 
 
Tercer. Establir com a clàusula de mèrit la utilització, el desenvolupament, la distribució i la 
difusió del programari lliure en català en les contractacions, convenis de col·laboració i 
subvencions en l’àmbit de les noves tecnologies. 
 
Quart. Promoure acords i convenis amb administracions locals i supralocals, universitats i 
associacions públiques i privades en l’àmbit dels Països Catalans per fomentar la coordinació i 
la cooperació en matèria de programari lliure en català i assegurar-ne, amb les mesures 
adequades, la produccció, la promoció i l’ús conjunt amb respecte per totes les variants.  
 
20. Moció del grup municipal del PSC per a l’eliminació de qualsevol referència al municipi de 
la família Pujol-Ferrussola. 
 
El senyor Miguel ángel Perín Tienda, om a portaveu del grup municpal del PSC de Calafell, 
exposa, 
 
L’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Soley, es va autoinculpar d’haver 
comès frau fiscal continuat durant 34 anys, dels quals vint-i-tres n’era el president de la 
Generalitat.  Una de les raons que esgrimia en el comunicat d’autoinculpació era que no 
havia trobat el moment oportú per declarar els diners, tot i les tres regulacions fiscals que hi 
ha hagut a l’estat espanyol en aquests darrers anys. 
    
18. Moció del grup municipal de CIU per a revocar el títol d’alcalde honorífic i 18. Moció del grup municipal de CIU per a revocar el títol d’alcalde honorífic i 18. Moció del grup municipal de CIU per a revocar el títol d’alcalde honorífic i 18. Moció del grup municipal de CIU per a revocar el títol d’alcalde honorífic i perpetu perpetu perpetu perpetu 
al senyor Francisco Franco Bahamonde.al senyor Francisco Franco Bahamonde.al senyor Francisco Franco Bahamonde.al senyor Francisco Franco Bahamonde.    
 
Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Calafell, adoptat en la seva extraordinària del dia 31 de 
març de 1064, designant el senyor Francisco Franco Bahamonde Alcalde Honorari i perpetu 
del municipi de Calafell. 
 
Atès que la conducta del General Franco, tant anterior com posterior a l’acord, són motius 
més que suficients per a la revocació proposada, i a més, és mereixedora de la revocació d’un 
reconeixement com el que en el seu dia es va acordar, impropi d’una institució municipal, 
democràtica per naturalesa. 
 



 

 

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Revocar l’acord del Ple de l’Ajutnament de Calafell, adoptat en sessió extraordinària 
celebrada el dia 31 de març de 1964 designant el senyor Francisco Franco Bahamonde 
Alcalde  Honorari i Perpetu del municipi de Calafell i, en conseqüència, desposseir-li de 
l’esmentada condició. 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 20 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 1 de la regidora del PP, Maria Teresa González Santiago, 2 dels 



 

 

membres d’UAM, 2 dels membres de la CUP, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC 
i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra i 1 abstenció del regidor del PP Juan José 
García Álvarez, acorda: 

    
Revocar l’acord del Ple de l’Ajutnament de Calafell, adoptat en sessió extraordinària 
celebrada el dia 31 de març de 1964 designant el senyor Francisco Franco Bahamonde 
Alcalde  Honorari i Perpetu del municipi de Calafell i, en conseqüència, desposseir-li de 
l’esmentada condició. 
    
    
19. Moció19. Moció19. Moció19. Moció    del grup municipal de C’s per a l’estudi i anàlisis de viabilitat de l’asfalt i del grup municipal de C’s per a l’estudi i anàlisis de viabilitat de l’asfalt i del grup municipal de C’s per a l’estudi i anàlisis de viabilitat de l’asfalt i del grup municipal de C’s per a l’estudi i anàlisis de viabilitat de l’asfalt i 
replantejament del “Camí de MontMar”, entre les urbanitzacions de Calafell Parc i replantejament del “Camí de MontMar”, entre les urbanitzacions de Calafell Parc i replantejament del “Camí de MontMar”, entre les urbanitzacions de Calafell Parc i replantejament del “Camí de MontMar”, entre les urbanitzacions de Calafell Parc i 
MontMar, i estudi de mobilitat i traçabilitat de les línies d’autobús urbà.MontMar, i estudi de mobilitat i traçabilitat de les línies d’autobús urbà.MontMar, i estudi de mobilitat i traçabilitat de les línies d’autobús urbà.MontMar, i estudi de mobilitat i traçabilitat de les línies d’autobús urbà.    
 
Antecedentes 
 
El Grupo Municipal de Ciutadans-Ciudadanos en Calafell, tras conversaciones con los vecinos 
de las urbanizaciones Calafell Parc, Montmar y Valldemar, hemos recogido las siguientes 
problemáticas: 
 
1. Que el “Camí de montmar” se encuentra en pésimas condiciones ya que al no estar 
asfaltado presenta grandes socavones provocados por las lluvias. 
 
2. Que este es un camino que utilizan muchas familias diariamente por jlo que su mal estado 
perjudica su movilidad. 
 
3. Que por este motivo los vecinos de esta zona se sienten agraviados comparativament con 
otras zonas del municipio. 
 
Conclusiones 
 
Desde el Grupo Municipal de Ciutadans Calafell entendemos: 
 
1. Que el “Camí de Montmar” puede ser una buena alternativa a la comunicación entre las 
urbanizaciones de Calafell Parc, Montmar y Valldemar, facilitando el día a día de los vecinos. 
 
2. Que a través de un replanteamiento del trazado y el asfaltado del citado camino, se 
pueden acortar los desplazamientos de los vecinos a diferentes puntos del municipo. 
 
3. Que este replanteamiento del trazado y el asfaltado facilitaría el acceso a la N-340 de 
muchos vecinos de estas urbanizaciones. 
 
4. Que este replanteamiento del trazado y el asfaltado facilitaría un posterior estudio de las 
líneas del transporte urbano buscando como objetivo el abaratamiento y reestructuración de 
las existentes e incluso mejorando la frecuencia de las mismas. 
 



 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciutadans de calafell, 
solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Calafell la adopción de los siguientes 
 
ACUERDOS 
 
1. Instar al Ayuntamiento de Calafell a iniciar un estudio de viabilidad del replanteamiento del 
trazado y el asfaltado del “Camí de Montmar”. 
 
2. Que dentro de este estudio se incluya el posible abaratamiento del coste del trasnporte 
urbano al facilitar este replanteamiento la comunicación entre urbanizaciones con el resto del 
municipio. 
 
3. Que dentro de este estudio se incluya también el replanteo de las líneas existentes en el 
número de ellas y en su frecuencia. 
 
4. Que se traslade el resultado de este estudio a ls instituciones que corresponda para que se 
puedan solicitar ayudas y/o subvenciones que puedan dar viabilidad económica al proyecto. 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 11 vots en contra: 
6 dels membres de CIU, 1 del membre de C’s, 2 dels membres de la CUP, 2 dels membres 
d’ERC i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra; i 10 vots a favor: 5 dels membres 
del PSC, 2 dels membres d’UAM i 2 dels membres d’ERC, acorda: 
    
No aprovar la moció presentada 
    
20. Moció del grup municipal del PSC per a l’eliminació de qualsevol referència al 20. Moció del grup municipal del PSC per a l’eliminació de qualsevol referència al 20. Moció del grup municipal del PSC per a l’eliminació de qualsevol referència al 20. Moció del grup municipal del PSC per a l’eliminació de qualsevol referència al 
municipi de la família Pujolmunicipi de la família Pujolmunicipi de la família Pujolmunicipi de la família Pujol----FerrussolaFerrussolaFerrussolaFerrussola    
 
L’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Soley, es va autoinculpar d’haver 
comès frau fiscal continuat durant 34 anys, dels quals vint-i-tres n’era el President de la 
Generalitat.  Una de les raons que esgrimia en el comunicat d’autoinculpació era que no 
havia trobat el moment oportú per declarar els diners, tot i les tres regulacions fiscals que hi 
ha hagut a l’estat espanyol en aquests darrers anys. 



 

 

 
En molts discursos des de la tribuna del Parlament, actes públics i mitings Jordi Pujol soley, 
sempre intentava donar lliçons d’ètica i moral a tothom, mentre ell estava amagant un delicte 
fiscal. 
 
Actualment, el procés judicial es troba molt més avançat que en aquell moment i la situació 
processal del senyor Jordi Pujol i Soley, així com també de la seva dona i diversos dels seus 
fills, és ara la d’imputats. També ha avançat en el sentit de concretar que se li imputa un 
delicte de blanqueig de cpaitals. Així mateix, el jutge del cas  va emetre valoracions força 
singificatives com ara que “la fmília actuava com una organització” i que considera acreditat 
que un dels comptes a Andorra pertanyia a l’expresident i va arribar a contenir més d’un 
milió d’euros. Aquestes se sumen a les valoracions de la Fiscalia Anticorrupció que considera 
que “La família Pujol-Ferrussola (pares i fills) ha actuat conjuntament sota la direcció i gestió 
de l’imputat Jordi Pujol Ferrussola desenvolupant nombrosos negocis econòmics, així com 
diferents actuacions dirigides a aconseguir el balnqueig dels captials obtinguts”, i a les de 
l’anterior juge qu eportave el cs que considerava que “Jordi Pujo va ser el titular a l’ombra 
dels comptes a Andorra” i que sospitava que els diners podrien provenir “d’abusos en la 
funció pública desenvolupada com a màxim responsable de l’administració catalana durant 
més de vint anys” i que es podria tractar d’un “circuit financer encaminat a dissimular el 
possible origen delictiu”. 
 
Donat que Jordi Pujol i Soley, en la seva època de President de la Generalitat de Catalunya va 
visitar diverses vegades el municipi de Calaflel per a inaugurar equipaments, destapant 
plaques commemoratives i signant al llibre d’honor de l’Ajuntament. 
 
Vista la quantitat de presumptes fraus fiscals de la família Pujol-Ferrusola i donat que l’esposa 
de l’expresident Pujo, Marta Ferrusola, va ser nomenada pel Ple de l’Ajuntament com a 
“padrina d’Honor” del Bot Salvavides de Calafell quan va ser retornat a la Platja, després de 
ser restaurat, a primers de juliol de 1989. Després de més de 25 anys en què el Bot Salvavides 
s’ha convertit en un dels símbols de la nostra localitat i forma part del nostre patrimoni 
històric i cultural.  
 
Tenint en compte que en molts municipis de Catalunya s’han aprovat mocions similars de 
retirada d’honors, distincions i plaques a la família Pujol-Ferrusola, presentades per diferents 
partits polítics catalans, inclòs CIU. 
 
És per tot això, que des del Grup Municipal Socialilsta proposem al Ple Municipal de 
l’Ajuntament de Calafell, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Substituir totes les plaques commemoratives que puguin haver en els equipaments 
municipals on aparegui el nom de Jordi Pujol i Soley, per plaques commemoratives amb el 
mateix text però sense aparèixer cap referència a la seva figura. 
 
2. Esmenar el missatge institucional i la signatura de l’expresident Jordi Pujol i Soley al llibre 
d’honor de l’Ajuntament de Calafell. 
 



 

 

3. Retirar tota mena d’honor i distincions que hagi aprovat el Ple de l’Ajuntament de Calafell 
a la persona de Jordi Pujol i Soley. 
 
4. Retirar el títol de “padrina d’honor” del Bot Salvavides a Marta Ferrusola, esposa de 
l’expresident Jordi Pujol. 
 
5. Retirar totes les referències en les planes web i xarxes socials de l’Ajuntament a la família 
Pujol-Ferrusola, especIalment en aquelles on aparegui el Bot Salvavides de Calafell. 
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https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=16609.0 
Intervenció 20.20.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=16740.0 
Intervenció 20.21.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=16746.0 
Intervenció 20.22.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=16871.0 
Intervenció 20.23.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=16876.0 
Intervenció 20.24.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=16913.0 



 

 

Intervenció 20.25.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=16919.0 
Intervenció 20.26.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=16949.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat 
acorda: 
 
1. Substituir totes les plaques commemoratives que puguin haver en els equipaments 
municipals on aparegui el nom de Jordi Pujol i Soley, per plaques commemoratives amb el 
mateix text però sense aparèixer cap referència a la seva figura. 
 
2. Esmenar el missatge institucional i la signatura de l’expresident Jordi Pujol i Soley al llibre 
d’honor de l’Ajuntament de Calafell. 
 
3. Retirar tota mena d’honor i distincions que hagi aprovat el Ple de l’Ajuntament de Calafell 
a la persona de Jordi Pujol i Soley. 
 
4. Sol·licitar a l’entitat del Bot Salvavides que retiri el títol de “padrina d’honor” del Bot 
Salvavides a la Marta Ferrusola, esposa de l’expresident Jordi Pujol. 
 
5. Retirar totes les referències en les planes web i xarxes socials de l’Ajuntament a la família 
Pujol-Ferrusola, especIalment en aquelles on aparegui el Bot Salvavides de Calafell. 
 
21.  Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple21.  Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple21.  Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple21.  Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple    
    
El senyor alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades des del darrer Ple, 
donant compliment al que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD 2568/2 de 28 de 
novembre, perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin asssabetats. 
    
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=169580    
    
22. Donar compte de les actes de la junta de Govern Local22. Donar compte de les actes de la junta de Govern Local22. Donar compte de les actes de la junta de Govern Local22. Donar compte de les actes de la junta de Govern Local    
    
Es dóna compte de les actes de les sessions de Junta de Govern Local, perquè els regidors en 
tinguin coneixement i quedin assabentats    
    
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=169630    
    
23  Precs i preguntes23  Precs i preguntes23  Precs i preguntes23  Precs i preguntes    
    
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=16966.0 
Intervenció 23.1.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=16978.0 
Intervenció 23.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=17587.0 
Intervenció 23.3.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=17592.0 
Intervenció 23.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=17618.0 
Intervenció 23.5.- Albert Pijuan Hereu 



 

 

https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=17629.0 
Intervenció 23.6.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=17654.0 
Intervenció 23.7.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=17687.0 
Intervenció 23.8.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=17693.0 
Intervenció 23.9.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=17868.0 
Intervenció 23.10.- Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=18170.0 
Intervenció 23.11.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=18379.0 
Intervenció 23.12.- Juan José García Álvarez 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=18389.0 
Intervenció 23.13.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=18572.0 
Intervenció 23.14.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=18576.0 
Intervenció 23.15.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=18656.0 
Intervenció 23.16.- Joan Maria Triadó Juan 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=18657.0 
Intervenció 23.17.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=18690.0 
Intervenció 23.18.- Mª Lluïsa Lastra Flores 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=18718.0 
Intervenció 23.19.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=18829.0 
Intervenció 23.20.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=19034.0 
Intervenció 23.21.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=19041.0 
Intervenció 23.22.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=19043.0 
Intervenció 23.23.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=19051.0 
Intervenció 23.24.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=19057.0 
Intervenció 23.25.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=19070.0 
Intervenció 23.26.- Joan Olivella Ricart 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=19089.0 
Intervenció 23.27.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=19096.0 
Intervenció 23.28.- Joan Olivella Ricart 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=19102.0 
Intervenció 23.29.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=19105.0 
Intervenció 23.30.- Joan Olivella Ricart 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=19110.0 
Intervenció 23.31.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d20ff76c0469?startAt=19123.0    
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 22:00, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo com a secretària en dono fe. 


