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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: PLE2016/6PLE2016/6PLE2016/6PLE2016/6    
    
A Calafell, en data 2 de maig de 2016, es reuneixen els membres del Ple de l'Ajuntament, sota la 
presidència del senyor RAMON FERRÉ SOLÉ, i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana 
Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
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 
    
    
ALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats EscarréALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats EscarréALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats EscarréALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré 
 
 
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. 1. 1. 1. Aprovació d’actes de 28 de desembre de 2015Aprovació d’actes de 28 de desembre de 2015Aprovació d’actes de 28 de desembre de 2015Aprovació d’actes de 28 de desembre de 2015    
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=86.0 
 
Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=114.0 
 
2. Aprovació inicial modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística Municipal (III).2. Aprovació inicial modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística Municipal (III).2. Aprovació inicial modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística Municipal (III).2. Aprovació inicial modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística Municipal (III).    
FetsFetsFetsFets    
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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. 
 
Els propietaris de les finques situades a l’illa que conforma la carretera de Barcelona del núm  2 al 
22, han sol·licitat la reducció de la línea límit de l’edificació, petició que ha estat traslladada a 
ADIF, per tal de que emeti informe previ. 
 
En data 15 de setembre de 2015, el gerent de l’Àrea nord-oest de la Direcció de Patrimoni i 
Urbanisme d’ADIF, va emetre informe previ favorable a la tramitació de la reducció de la línea 
límit d’edificació. 
 
Atès que des de la entrada en vigor del POUM, s’ha observat que totes les illes qualificades de 
zona DD, excepte l’illa compresa a la carretera de Barcelona núms. 2 a 22, la fondària edificable 
de la planta baixa es major que els 14 mts, de les plantes pis. 
 
Vista la proposta de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (III), redactada pels 
Serveis Tècnics Municipals, que té per objecte revisar dos aspectes referits a la zona DD 
“Densificació mitjançant actuacions de dotació”, amb la finalitat de fer-los coherents amb els 
criteris d’ordenació recollits a les normes urbanístiques i a la documentació gràfica del POUM: 
 

• La modificació de la línea límit d’edificació al passatge ferrocarril definida a la documentació 
gràfica del POUM, a l’illa situada entre el carrer Tajo i el carrer Tàmesi. 

• La modificació de l’article 67.1.4 de les normes urbanístiques en coherència amb el que es 
defineix als plànols d’ordenació, sèries O.QL de “Qualificació de sòl urbà i urbanitzable”. 
 
Aquestes modificacions no afecten a la resta de paràmetres urbanístics establerts, conservant-se 
l’edificabilitat màxima, densitat, usos permesos i la resta de condicions específiques d’ordenació 
per a la clau DD. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb els vots a favor dels regidors dels 
grups municipals del PSC, PP, UAM, C’s i el regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto i amb 
l’abstenció d’ERC, CIU i la CUP, proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística 
Municipal (III), redactada pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
SEGON.- Sotmetre l’acord a informació pública, pel termini d’un mes mitjançant edicte publicat al 
DOGC, Diari de major circulació de la província i tauló d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Sol·licitar informe als organismes afectats i als Ajuntaments limítrofes.  
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=154.0 
 
Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=161.0 
Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=165.0 
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Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=194.0 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=224.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=256.0 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=266.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=352.0 
Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=364.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=425.0 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=428.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=470.0 
Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=474.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=620.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 16 vots a favor: 5 dels 
membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 5 dels membres de CIU, 1 
del membre de C’S i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 4 abstencions: 2 dels 
membres d’ERC i 2 dels membres de la CUP, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística 
Municipal (III), redactada pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
SEGON.- Sotmetre l’acord a informació pública, pel termini d’un mes mitjançant edicte publicat al 
DOGC, Diari de major circulació de la província i tauló d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Sol·licitar informe als organismes afectats i als Ajuntaments limítrofes.  
 
3. Donar compte de la sentència del TSJC núm. 973 de 29712/2015, dictad3. Donar compte de la sentència del TSJC núm. 973 de 29712/2015, dictad3. Donar compte de la sentència del TSJC núm. 973 de 29712/2015, dictad3. Donar compte de la sentència del TSJC núm. 973 de 29712/2015, dictada contra la a contra la a contra la a contra la 
Comissió d’Urbanisme de Tarragona, evers el P.P.Bellamar Nord i proposta de Conveni en Comissió d’Urbanisme de Tarragona, evers el P.P.Bellamar Nord i proposta de Conveni en Comissió d’Urbanisme de Tarragona, evers el P.P.Bellamar Nord i proposta de Conveni en Comissió d’Urbanisme de Tarragona, evers el P.P.Bellamar Nord i proposta de Conveni en 
compliment de l’esmentada sentència.compliment de l’esmentada sentència.compliment de l’esmentada sentència.compliment de l’esmentada sentència.    
    
FetsFetsFetsFets    
    
La sentència núm. 973/2015, de 29 de desembre, dictada pel TSJ de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu 247/2014 promogut per les societats mercantils USTEN 92, SL i GALA 
92, SL, contra la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona (en endavant 
CTUT), de 25 de setembre de 2014 (RS 0371S/7499/2014, de 10 d’octubre de 2014), per la qual 
es va denegar l’aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector Bellamar Nord Clau 11a, de Calafell, 
va establir el següent en la seva part dispositiva: 
 
 
“ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y representación de 
“USTEN 92, SL” y “GALA 92, SL” contra el acuerdo de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
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Tarragona de 25 de septiembre de 2.014, denegando la aprobación definitiva del Plan Parcial del 
Sector Bellamar Nord de Calafell (clave 11a), promovido por la constructora “Ramón García, SA” 
y tramitado por el ayuntamiento, acuerdo que ANULAMOS y dejamos sin efecto jurídico 
CONDENANDO a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona a que en el plazo de los dos 
meses siguentes al de la notificación de esta resolución a su representación processal en estos 
autos, proceda a la aprobación por vía subrogatoria y a la publicación oficial del indicado plan 
parcial, en los términos interesados por su promotora. Sin costas”. 
 
 
Que la sentència 973/2015 va esdevenir ferma essent d’interès de les societats GALA 92, S.L. i 
USTEN 92, S.L., instar de l’administració demandada, la Generalitat de Catalunya, als efectes 
d’instrumentar el seu compliment. 
 
Que l’Ajuntament de Calafell, en la seva condició d’administració titular de competència 
urbanística sobre el territori municipal, ha interessat de les societats interessades que el 
compliment de l’executòria judicial es pugui dur a terme de forma ordenada i amb les 
adaptacions necessàries del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Calafell, per tal de 
garantir un ajust curós amb les vigents determinacions del POUM. 
 
Que amb la finalitat facilitar el compliment de sentència en el sentit indicat, les parts han acordat 
la proposta de conveni urbanístic de planejament que és objecte d’aquest expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Atès que l’article 8.3 del Decret Legislatiu 1/2010. de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme, disposa que els processos urbanístics de  gestió, i el contingut dels 
instruments de gestió , inclosos els convenis estan sotmesos al principi de publicitat. 
 
Atès el que disposa l’article 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. en relació als articles 25 i 26 del Reglament que desenvolupa 
l’esmentat Text Legal, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Atès l’article 25 de RLU que disposa que:    

“25.1 Els convenis urbanístics tenen naturalesa jurídico-administrativa i les qüestions relatives a 
llur compliment, interpretació, efectes i extinció són competència de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu.  
25.2 L’aprovació, formalització i execució dels convenis urbanístics se subjecta a la normativa 
reguladora de les entitats públiques que els subscriguin. 
25.3 Els convenis urbanístics es perfeccionen i obliguen exclusivament a les parts, d’acord amb llur 
contingut, des de llur aprovació per l’òrgan competent de l’administració o entitat pública que els 
subscriu.” 

Atès l’article 26 del RLU que disposa: 

“26.1 L’acord d’aprovació dels convenis urbanístics ha de ser publicat al butlletí o diari oficial 
corresponent dins del mes següent a llur aprovació. 
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26.2 Les entitats públiques que subscriguin convenis urbanístics han de garantir llur consulta 
pública i han de facilitar-ne còpies a qui les sol·liciti. 
26.3 Els convenis urbanístics que es refereixin a instruments de planejament o gestió que han de 
ser objecte d’aprovació, modificació o revisió, han de formar part de la documentació que integra 
la respectiva figura de planejament o gestió des de l’inici del procediment corresponent o des de 
la seva formalització, si aquesta es produeix un cop iniciat el procediment. En el cas que la 
formalització del conveni tingui lloc després de l’aprovació inicial de l’instrument de planejament 
o gestió, el conveni s’ha de sotmetre a informació pública, bé sigui conjuntament amb 
l’instrument de què es tracti, si d’acord amb l’article 112 d’aquest Reglament procedeix subjectar-
lo a un nou tràmit d’informació pública, bé sigui amb un tràmit específic d’informació pública per 
un termini d’un mes, i s’ha d’incorporar a l’instrument de planejament o de gestió que sigui 
objecte del següent acord d’aprovació que correspongui.” 
    
Ateses les atribucions del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb allò que preveu l’article 52.2.c) del 
Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb el vot a favor dels membres del 
PSC, PP, UAM I C’S, l’abstenció de CIU i del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i els 
vots en contra dels membres d’ERC i de la CUP proposa al Ple: 
 
1.1.1.1.----    Quedar assabentats de la Sentència Núm. 973/2015, de 29 de desembre, dictada pel TSJ de 
Catalunya en el recurs contenciós administratiu 247/2014 promogut per les societats mercantils 
USTEN 92, SL i GALA 92, SL, contra la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona (en endavant CTUT), de 25 de setembre de 2014 (RS 0371S/7499/2014, de 10 
d’octubre de 2014), per la qual es va denegar l’aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector 
Bellamar Nord Clau 11a, de Calafell    

2.2.2.2.----    Aprovar inicialment la proposta delAprovar inicialment la proposta delAprovar inicialment la proposta delAprovar inicialment la proposta del    conveni urbanístic de planejament entre l’Ajuntament 
de Calafell i les societats l’empresa GALA 92, SL, i USTEN 92, SL, annex a la present resolució.  

3.3.3.3.----    Sotmetre    a informació pública per un termini d’un mes mitjançant anunci que s’inserirà en 
BOP de Tarragona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació al municipi, en el Tauló 
d’Anuncis de la corporació, així com en la seva pàgina web, a fi que qualsevol que ho desitgi 
pugui examinar-lo i deduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que 
consideri oportunes.  
 
També se’n farà la publicitat i es podrà consultar a les oficines del departament d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, situades a la plaça de la Constitució núm. 5 de Calafell, de 9 a 14 h.  

4.4.4.4.----    Disposar    que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació 
pública i d’audiència als interessats, el conveni que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva 
publicació i a trametre una còpia al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat en el termini d’un mes des de la seva aprovació, per que sigui inserit en la secció de 
convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de 
l’Administració de la Generalitat. 
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5.5.5.5.----    Facultar, tant àmpliament com sigui possible en dret, a l’Alcalde d’aquest Ajuntament, per 
que atorgui tots els documents públics i privats necessaris per la plena eficàcia d’aquest acord. 

6.6.6.6.----    Notificar    a les persones interessades. 

https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=657.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=678.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=792.0 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=796.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=1049.0 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=1055.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=1094.0 
Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=1107.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=1203.0 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=1208.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=1244.0 
Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=1248.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=1567.0 
Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=1570.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=1749.0 
Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=1753.0 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=1964.0 
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents que constitueixen quórum 
suficient per la majoria legal acorda: 
 
Deixar aquesta proposta sobre la taula. 
 
4. Expedient relatiu a la desafectació de l’edifici conegut amb el nom de “Club de Tennis 4. Expedient relatiu a la desafectació de l’edifici conegut amb el nom de “Club de Tennis 4. Expedient relatiu a la desafectació de l’edifici conegut amb el nom de “Club de Tennis 4. Expedient relatiu a la desafectació de l’edifici conegut amb el nom de “Club de Tennis 
Bonavista”.Bonavista”.Bonavista”.Bonavista”.    
 
FetsFetsFetsFets    
 
1.  L’Ajuntament és propietari de l’edifici conegut amb el nom de “Club de Tennis Bonavista”, 
situat a l’avinguda del Comte Gómez de Orbaneja, núm. 108, de Segur de Calafell, que té el 
caràcter de bé patrimonial. El bé esmentat figura inscrit al Registre de la Propietat de Calafell, tom 
1363, llibre 1132, foli 121, finca 42800, i també a l’inventari municipal de béns. 
 



 

7 
 

2. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat a l’Ajuntament de 
Calafell la cessió gratuïta de l’esmentat bé, per destinar-lo a la ubicació del Cicle Formatiu de 
Jardineria de l’Institut La Talaia de Calafell. 
 
3. El 9 de novembre de 2015, el decret d’Alcaldia núm. 2015/3800, va acordar la incoació de 
l’expedient per a la cessió gratuïta de l’ús d’aquest bé municipal a favor del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. El 11 de novembre de 2015, la tècnica d’Ensenyament ha informat sobre la conveniència i 
necessitat d’aprovar la cessió. 
 
5. El 16 de novembre de 2015, l’arquitecte municipal ha informat sobre la situació de l’immoble 
objecte de l’expedient per a la seva cessió gratuïta del seu ús. 
 
6. El 16 de novembre de 2015, la secretària accidental va informar l’expedient. 
 
7. L’expedient ha estat sotmès a informació pública i se n’ha donat compte al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
8. Aquest Ajuntament ha tramitat el corresponent expedient, en el qual ha restat acreditat que 
l’immoble té naturalesa patrimonial, que no és inclòs en cap pla d’ordenació que el faci necessari 
a la corporació, que les finalitats previstes són d’utilitat pública i en benefici de la població del 
municipi i que no podrien ser assolides mantenint-ne l’Ajuntament el domini o condomini o 
constituint-hi un dret real, a favor del Departament interessat. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. La cessió gratuïta de béns patrimonials municipals està prevista als articles 211 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), i 49 a 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals (RPELC). Per a procedir a aquesta cessió s’han de complir 
els requisits esmentats anteriorment, acreditats amb la instrucció de l’expedient oportú. 
 
2. L’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple municipal, amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, com exigeixen els articles 47.2.ñ 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 114.3.n) del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics I Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada I per unanimitat proposa al Ple: 
 
1. Cedir amb caràcter gratuït i permanent al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya la de l’ús del bé immoble municipal i de qualificació patrimonial, conegut amb el nom 
de « Club de Tennis Bonavista », situat a l’avinguda del Comte Gómez de Orbaneja, núm. 108, 
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de Segur de Calafell, per destinar-lo a la ubicació del Cicle Formatiu de Jardineria de l’Institut La 
Talaia de Calafell. 
 
2. Fixar en tres anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de la cessió, i en trenta 
anys el termini mínim durant el qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a les finalitats objecte de la 
cessió. 
 
3. Disposar que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar afectat al mateix fi, en els 
terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’haurà 
d’estendre acta notarial de constatació de la no destinació, que serà notificada en forma legal, 
perquè la reversió produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si escau, el 
valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns. 
 
4 Facultar l’alcalde a signar tots els documents públics i privats necessaris per executar els acords 
anteriors. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2069.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2077.0 
Joan Olivella Ricart 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2085.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat del nombre 
legal de membres acorda:  
 
1. Cedir amb caràcter gratuït i permanent al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya la de l’ús del bé immoble municipal i de qualificació patrimonial, conegut amb el nom 
de « Club de Tennis Bonavista », situat a l’avinguda del Comte Gómez de Orbaneja, núm. 108, 
de Segur de Calafell, per destinar-lo a la ubicació del Cicle Formatiu de Jardineria de l’Institut La 
Talaia de Calafell. 
 
2. Fixar en tres anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de la cessió, i en trenta 
anys el termini mínim durant el qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a les finalitats objecte de la 
cessió. 
 
3. Disposar que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar afectat al mateix fi, en els 
terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’haurà 
d’estendre acta notarial de constatació de la no destinació, que serà notificada en forma legal, 
perquè la reversió produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si escau, el 
valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns. 
 
4 Facultar l’alcalde a signar tots els documents públics i privats necessaris per executar els acords 
anteriors. 
 
5. Expedient relatiu a la cessió gratuïta de l’ús del bé immoble patrimonial municipal al 5. Expedient relatiu a la cessió gratuïta de l’ús del bé immoble patrimonial municipal al 5. Expedient relatiu a la cessió gratuïta de l’ús del bé immoble patrimonial municipal al 5. Expedient relatiu a la cessió gratuïta de l’ús del bé immoble patrimonial municipal al 
departamdepartamdepartamdepartament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunyaent d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunyaent d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunyaent d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya    
 
FetsFetsFetsFets    
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1.        L’Ajuntament és propietari de l’edifici conegut amb el nom de “Club de Tennis Bonavista”, 
situat a l’avinguda del Comte Gómez de Orbaneja, núm. 108, de Segur de Calafell, que té el 
caràcter de bé patrimonial. El bé esmentat figura inscrit al Registre de la Propietat de Calafell, tom 
1363, llibre 1132, foli 121, finca 42800, i també a l’inventari municipal de béns. 
 
2. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat a l’Ajuntament de 
Calafell la cessió gratuïta de l’esmentat bé, per destinar-lo a la ubicació del Cicle Formatiu de 
Jardineria de l’Institut La Talaia de Calafell. 
 
3. El 9 de novembre de 2015, el decret d’Alcaldia núm. 2015/3800, va acordar la incoació de 
l’expedient per a la cessió gratuïta de l’ús d’aquest bé municipal a favor del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. El 11 de novembre de 2015, la tècnica d’Ensenyament ha informat sobre la conveniència i 
necessitat d’aprovar la cessió. 
 
5. El 16 de novembre de 2015, l’arquitecte municipal ha informat sobre la situació de l’immoble 
objecte de l’expedient per a la seva cessió gratuïta del seu ús. 
 
6. El 16 de novembre de 2015, la secretària accidental va informar l’expedient. 
 
7. L’expedient ha estat sotmès a informació pública i se n’ha donat compte al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
8. Aquest Ajuntament ha tramitat el corresponent expedient, en el qual ha restat acreditat que 
l’immoble té naturalesa patrimonial, que no és inclòs en cap pla d’ordenació que el faci necessari 
a la corporació, que les finalitats previstes són d’utilitat pública i en benefici de la població del 
municipi i que no podrien ser assolides mantenint-ne l’Ajuntament el domini o condomini o 
constituint-hi un dret real, a favor del Departament interessat. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. 1. 1. 1. La cessió gratuïta de béns patrimonials municipals està prevista als articles 211 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), i 49 a 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals (RPELC). Per a procedir a aquesta cessió s’han de complir 
els requisits esmentats anteriorment, acreditats amb la instrucció de l’expedient oportú. 
 
2. L’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple municipal, amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, com exigeixen els articles 47.2.ñ 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 114.3.n) del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.    
 
AcordAcordAcordAcord    
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La Comissió Informativa de Serveis Econòmics I Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada I per unanimitat proposa al Ple: 
 
1. Cedir amb caràcter gratuït i permanent al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya la de l’ús del bé immoble municipal i de qualificació patrimonial, conegut amb el nom 
de « Club de Tennis Bonavista », situat a l’avinguda del Comte Gómez de Orbaneja, núm. 108, 
de Segur de Calafell, per destinar-lo a la ubicació del Cicle Formatiu de Jardineria de l’Institut La 
Talaia de Calafell. 
 
2. Fixar en tres anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de la cessió, i en trenta 
anys el termini mínim durant el qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a les finalitats objecte de la 
cessió. 
 
3. Disposar que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar afectat al mateix fi, en els 
terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’haurà 
d’estendre acta notarial de constatació de la no destinació, que serà notificada en forma legal, 
perquè la reversió produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si escau, el 
valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns. 
 
4 Facultar l’alcalde a signar tots els documents públics i privats necessaris per executar els acords 
anteriors. 
    
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2100.0 
Intervenció 5.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2101.0 
Intervenció 5.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2186.0 
Intervenció 5.3.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2190.0 
Intervenció 5.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2216.0 
Intervenció 5.5.- Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2230.0    
Intervenció 5.6.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2297.0 
Intervenció 5.7.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2497.0 
Intervenció 5.8.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2531.0 
Intervenció 5.9.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2533.0 
Intervenció 5.10.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2538.0 
Intervenció 5.11.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2540.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat del nombre 
legal de membres acorda:  
 
1. Cedir amb caràcter gratuït i permanent al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya la de l’ús del bé immoble municipal i de qualificació patrimonial, conegut amb el nom 
de « Club de Tennis Bonavista », situat a l’avinguda del Comte Gómez de Orbaneja, núm. 108, 
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de Segur de Calafell, per destinar-lo a la ubicació del Cicle Formatiu de Jardineria de l’Institut La 
Talaia de Calafell. 
 
2. Fixar en tres anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de la cessió, i en trenta 
anys el termini mínim durant el qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a les finalitats objecte de la 
cessió. 
 
3. Disposar que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar afectat al mateix fi, en els 
terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’haurà 
d’estendre acta notarial de constatació de la no destinació, que serà notificada en forma legal, 
perquè la reversió produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si escau, el 
valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns. 
 
4 Facultar l’alcalde a signar tots els documents públics i privats necessaris per executar els acords 
anteriors. 
 
6.6.6.6.----    Modificació de crèdit 8/2016, Crèdit Extraordinari Finançat Amb Baixes.Modificació de crèdit 8/2016, Crèdit Extraordinari Finançat Amb Baixes.Modificació de crèdit 8/2016, Crèdit Extraordinari Finançat Amb Baixes.Modificació de crèdit 8/2016, Crèdit Extraordinari Finançat Amb Baixes.    
 
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. 
 
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 8/2016 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb baixes, per un import de 9.512,00 €  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 8/2016 
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. 
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La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb el vot a favor dels membres del 
PSC, UAM, PP, C’S i del regidor no adscrit Jesús Benedictor Calahorra i l’abstenció dels membres 
de CIU, ERC i la CUP, acorda: 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 8/2016 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb baixes, per un import de 9.512,00 €  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 8/2016 
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/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2562.0 
Intervenció 6.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2569.0 
Intervenció 6.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2620.0 
Intervenció 6.3.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2629.0 
Intervenció 6.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2648.0 
Intervenció 6.5.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2660.0 
Intervenció 6.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2760.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 11 vots a favor: 5 dels 
membres del PSC, 2 dels membres del PP, 2 dels membres d’UAM, 1 del membre de C’S i 1 del 
regidor no adascrit Jesús Benedicto Calahorra, i 10 abstencions: 6 dels membres de CIU, 2 dels 
membres d’ERC I 2 dels membres de la CUP, acorda: 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 8/2016 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb baixes, per un import de 9.512,00 €  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 8/2016 
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:    
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PRESSUPOST 2016 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT 8/2016 
 
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:     
 

CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ  
APLICACIÓ PRESS. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. Sp.    
CRÈDIT EXTRAORDINARI  

A03 4910 2269928  Aportació Xarxa Audiovisual Local 0,00 800,00 800,00 
A03 4910 2269937  Conveni amb Ona Daurada Group 0,00 8.712,00 8.712,00 

TOTAL  0,00   9.512,00 9.512,00 

 
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  PROPOSTA CONSIGNACIÓ  
NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. Sp.   

A02 9430 4670009 01 Aportació Xarxa Audiovisual Local 800,00 800,00 0,00 
A02 9430 4670010 01 Conveni amb Ona Daurada Group 8.712,00 8.712,00 0,00

    TOTAL  9.512,00 9.512,00 0,00 

    
 
 
7.7.7.7.----    Modificació de crèdit 9/2016, Suplement de Crèdit Finançat amb Baixes. Modificació de crèdit 9/2016, Suplement de Crèdit Finançat amb Baixes. Modificació de crèdit 9/2016, Suplement de Crèdit Finançat amb Baixes. Modificació de crèdit 9/2016, Suplement de Crèdit Finançat amb Baixes.     
 
    
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 
suplement de crèdit finançat amb baixes a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari 
per fer front a les despeses esmentades. 
    
2. Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crèdit finançat amb baixes, 
degudament informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb el vot a favor dels membres del 
PSC, PPC, C’S, ERC, UAM i del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i l’abstenció dels 
membres de CIU i la CUP, proposa al Ple: 
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1. Aprovar l’esmentat expedient 9/2016 de modificació del pressupost mitjançant suplement de 
crèdit finançat amb baixes, per un import de 2.000,00 €  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 9/2016 
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/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2825.0 
Intervenció 7.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2836.0 
Intervenció 7.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2886.0 
Intervenció 7.3.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2890.0 
Intervenció 7.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2907.0 
Intervenció 7.5.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=2922.0 
Intervenció 7.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3069.0 
 
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 del PPC, 2 dels membres de l’UAM, 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 9/2016 de modificació del pressupost mitjançant suplement de 
crèdit finançat amb baixes, per un import de 2.000,00 €  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 9/2016 
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: 

 
PRESSUPOST 2016 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT 9/2016 
 



 

15 
 

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

CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ  
APLICACIÓ PRESS. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. Sp    
SUPLEMENT DE CRÈDIT  

C04 3411 2279908  Contracte  servei esports 28.000,00 2.000,00 30.000,00 
TOTAL  28.000,00 2.000,00 30.000,00 

 
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  PROPOSTA CONSIGNACIÓ  
NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. Sp.   

C04 3412 4800033 01 Subvenció Rosario Inés 4.000,00 2.000,00 2.000,00 
    TOTAL  4.000,00 2.000,00 2.000,00 

 
8. Modificació de crèdit 10/2016, crèdit extraordinari finançat amb baixes.ç 
 
8.8.8.8.----    Modificació de crèdit 10/2016, Crèdit Extraordinari Finançat Amb Baixes.Modificació de crèdit 10/2016, Crèdit Extraordinari Finançat Amb Baixes.Modificació de crèdit 10/2016, Crèdit Extraordinari Finançat Amb Baixes.Modificació de crèdit 10/2016, Crèdit Extraordinari Finançat Amb Baixes.    
 
    
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. 
 
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 10/2016 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb baixes, per un import de 598,95 €  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 10/2016 
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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 el vot a favor dels membres del 
PSC, PP, C’S, UAM, ERC i del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i les abstencions dels 
membres de CIU i la CUP, proposa al Ple: 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 10/2016 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb baixes, per un import de 598,95 €  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 10/2016 
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/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3116.0 
Intervenció 8.1.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3143.0 
Intervenció 8.2.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3158.0 
Intervenció 8.3.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3189.0 
Intervenció 8.4.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3229.0 
Intervenció 8.5.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3278.0 
Intervenció 8.6.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3289.0 
Intervenció 8.7.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3325.0 
Intervenció 8.8.-   
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3339.0 
 
Intervenció 8.9.- Interventora 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3443.0 
Intervenció 8.10.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3445.0 
Intervenció 8.11.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3463.0 
 
 
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 del PPC, 2 dels membres d’UAM, 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: 
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1. Aprovar l’esmentat expedient 10/2016 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb baixes, per un import de 598,95 €  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 10/2016 
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: 
 

PRESSUPOST 2016 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT 10/2016 
 
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:     
 

CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ  
APLICACIÓ PRESS. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. Sp.    
CRÈDIT EXTRAORDINARI 

E01 3321 6330000  Equipaments 0,00 598,95 598,95 
TOTAL  0,00 598,95 598,95 

 
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  PROPOSTA CONSIGNACIÓ  

NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. Sp.   

E01 3321 2120000 01 Manteniment edificis i altres construccions 1.000,00 598,95 401,05 
    TOTAL  1.000,00 598,95 401,05 

 
 
9. Modificació de crèdit 1/2016, crèdit extraordinari finançat amb baixes9. Modificació de crèdit 1/2016, crèdit extraordinari finançat amb baixes9. Modificació de crèdit 1/2016, crèdit extraordinari finançat amb baixes9. Modificació de crèdit 1/2016, crèdit extraordinari finançat amb baixes    
    
Vist la resolució del President de l’Oam Fundació Castell de Calafell núm. 23/2016, data 31 de 
març de 2016, pel que s’acorda la iniciació de l’expedient 1/2016 de modificació del pressupost 
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de despeses mitjançant crèdit extraordinari finançat amb baixes, d’acord amb la proposta 
detallada de modificació que s’uneix a l’expedient, així com els informes obrants en l’expedient. 
 
Vist l’informe 245/2016 de la interventora acctal. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixes, degudament 
informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb l’article 27 dels estatuts de l’OAM correspon al ple de l’Ajuntament l’aprovació de 
les modificacions pressupostàries. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics I Urbanístics amb el vot a favor dels membres del 
PSC, PP, UAM, C’S, ERC i del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, I les abstencions dels 
membres de CIU I la CUP, proposa al Ple: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Proposar l’aprovació de l’esmentat expedient núm. 1/2016 de modificació de pressupost 
mitjançant crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de  6.195,22 €, de conformitat 
amb la proposta detallada de modificació que s’uneix a l’expedient. 
 
SESESESEGONGONGONGON----    Elevar la proposta d’aprovació a Comissió Informativa i al Ple de la Corporació. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3479.0 
Intervenció 9.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3487.0 
Intervenció 9.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3518.0 
Intervenció 9.3.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3520.0 
Intervenció 9.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3544.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 19 vots a favor: 5 dels 
membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 
dels membres d’ERC, 1 del membre de C’S i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 
2 abstencions dels membres de la CUP, acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Proposar l’aprovació de l’esmentat expedient núm. 1/2016 de modificació de pressupost 
mitjançant crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de  6.195,22 €, de conformitat 
amb la proposta detallada de modificació que s’uneix a l’expedient. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON----    Elevar la proposta d’aprovació a Comissió Informativa i al Ple de la Corporació. 

    
ANNEXANNEXANNEXANNEX    

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

CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ  
APLICACIÓ PRESS. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     



 

19 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI  
F01 3360 6270000  Museïtzació confraria de pescadors 0,00 6.195,22  6.195,22 

TOTAL  0,00   6.195,22 6.195,22 
 
Vista la conformitat manifestada per la unitat administrativa gestora de la despesa, l’expedient 
contemplaria la minoració de les partides que tot seguit es detallaran. 
    
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:  
 

  PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ  

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.   

F01 3360 6010000 30 Aparcament Oest 6.195,22 6.195,22 0,00 
   TOTAL  6.195,22 6.195,22 0,00 

 
 
10.10.10.10.----    Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 2.01.19, Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 2.01.19, Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 2.01.19, Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 2.01.19, reguladora de la reguladora de la reguladora de la reguladora de la 
Taxa per a la prestació dels serveis de l'Àrea de Qualitat de Vida.Taxa per a la prestació dels serveis de l'Àrea de Qualitat de Vida.Taxa per a la prestació dels serveis de l'Àrea de Qualitat de Vida.Taxa per a la prestació dels serveis de l'Àrea de Qualitat de Vida.    
    
 
L’Organisme Autònom Municipal Fundació del Castell de Calafell ha fet arribar proposta de la 
modificació de l’ordenança fiscal número 2.1.19, Taxa per la prestació dels serveis de l’àrea de 
qualitat de vida. 
    
Fets Fets Fets Fets     
    
1. La tècnica d’educació i dinamització del patrimoni aporta informe tècnic i estudi econòmic per 
a la determinació de les taxes per prestació de serveis personals referents als espais patrimonials 
oberts. 
 
2. L’Ajuntament de Calafell, en aplicació del que estableixen els articles 15 a 19 del RDL. 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu 
modificar les ordenances fiscals. 
 
La interventora municipal ha emès l’informe núm.0297/2016 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
 
• RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
•  Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i 
l’article 52.2 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la 
competència per a l’aprovació de les ordenances fiscals. 
 
• Article 47 LRBRL, referent a la majoria necessària per a l’aprovació de les ordenances fiscals. 
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La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb el vot a favor dels membres del 
PSC, PP, UAM, ERC, C’S, CUP  i del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i l’abstenció dels 
membres de la CIU , proposa al Ple: 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal número 2.1.19, Taxa per la 
prestació dels serveis de l’àrea de qualitat de vida, en aplicació del que estableixen els articles 15 a 
19 del RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, preveu modificar les ordenances fiscals e els termes i continguts que tot seguit 
s’exposa: 
 
 
ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ÀREA ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ÀREA ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ÀREA ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ÀREA 
DE QUALITAT DE VIDA DE QUALITAT DE VIDA DE QUALITAT DE VIDA DE QUALITAT DE VIDA     
    
ARTICLE 1.8ARTICLE 1.8ARTICLE 1.8ARTICLE 1.8----    Entrades  als espais patrimonials oberts al públic Entrades  als espais patrimonials oberts al públic Entrades  als espais patrimonials oberts al públic Entrades  als espais patrimonials oberts al públic     
    
Grups Tarifaris:    
 
 (A)- General 
 (B)- Reduïda 
 (C)- Gratuïta 
 (D)- Grups 
 
Tarifes: 
 
(A)(A)(A)(A)----    GeneralGeneralGeneralGeneral: Adult- persones entre 18 i 64 anys 
*Els descomptes normalment s’aplicaran sobre la taxa d’aquest grup tarifari 
 
(B)(B)(B)(B)----    ReduïdaReduïdaReduïdaReduïda:  Jubilats ( persones majors de 65 o amb carnet de jubilat o pensionista) 
  Menors de 7 a 17 
  Estudiants 
  Famílies nombroses o monoparentals 
  Discapacitats 
  Aturats 
  Familiar ( 2 adults i un nen o més)- només aplicables al serveis específics 6 i 8. 
    
(C)(C)(C)(C)----    GratuïtaGratuïtaGratuïtaGratuïta:  Infants ( 0 a 6 anys) 
  Empadronats 
  Grups Escolars municipals 
  Associacions Municipals 
  Personal Ajuntament 
  Acompanyants grups 
  Docents 
Arqueòlegs o col·lectius en relació al patrimoni històric, arqueològic o a la recerca 
Invitacions 
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(D)(D)(D)(D)----    Grups: Grups: Grups: Grups: (Mínim de 14 persones exceptuant els grups escolars, on el mínim són 20 persones) 
  Adults 
  Jubilats 
  Familiars 
  Escolars/ Lleure 
  Educació Especial 
  Arqueòlegs  
 
Serveis: 
  1- Entrada recinte 
S’ofereix a la Ciutadella, el Castell i la Confraria.  
 
  2- Entrada combinada 
S’ofereix a la Ciutadella, el Castell i la Confraria.  
 
  3- Visita guiada 
S’ofereix  a TOTS els elements patrimonials encara que no tinguin obertura de públic. En els espais 
que tenen atenció al visitant aquest servei sempre és addicional als serveis 1 o 2 
  
4- Visita educativa amb taller 
  S’ofereix a grups escolars, d’educació especial, de lleure i familiars. 
  Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
5- Activitat infantil 
Engloba totes les activitats adreçades específicament per a públic infantil que habitualment se’ls 
aplica la tarifa gratuïta. En aquest cas es s’aplica taxa per especificitat del servei. 
( Tallers escoles locals, contes infantils, tallers festiva,etc.) 
 
6-Activitat especial 
Engloba totes les activitats adreçades a tot tipus de públic creades per dinamitzar el patrimoni i 
que s’ofereixen fora del programa escolar, majoritàriament en caps de setmana i èpoques de 
vacances escolars ( Rutes patrimoni, activitats específiques del Terra ibèrica, capvespres, etc) 
Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
7-Activitat nocturna 
Engloba totes les activitats que es puguin realitzar de nit en els espais patrimonials. 
Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
8- Activitat experiència 
Engloba totes les activitats que sorgeixin de la combinació de especialistes externs amb propostes 
pròpies per generar una nova línia d’activitats de dinamització. 
Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
9- Lloguer de material 
Material que es cedeix a canvi d’una taxa a les famílies o usuaris que vulguin gaudir d’una forma 
autònoma del patrimoni amb propostes conduïdes però  que són d’autogestió. 
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Descomptes: 
 
A aplicar sobre el grup tarifa (A)- General 
 
aaaa.-D’aplicació de la tarifa reduïda. -Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
-Segons conveni específic. 
 
b.b.b.b.-100%-  Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
-Segons conveni específic. 
-Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
 
c.c.c.c.-50%- Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
  -Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
 
d.d.d.d.-20% - Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 6,7 i 8. 
  -Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
    
e.e.e.e.- 2x1- Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
  -Segons conveni específic. 
  -Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
 
A aplicar sobre el grup tarifa (B)- Reduïda 
  a.- 2x1- Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
 Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic  
  
A aplicar sobre el grup tarifa (D)- Grups 
a.-100%-  Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
-Segons conveni específic. 
 
Els descomptes i les reduccions no són acumulables. 
 
Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:    
 
 
GRUP TARIFA/ SERVEI - GENERAL REDUÏDA GRAT -GRUPS 

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

  2x1 

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

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

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

2x1

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

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

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

4.Visita educativa amb 
taller 

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

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

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

2x1

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

30€    (grups mínim 20 pax)
+ 1.5€ per pax més

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

2x1

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

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

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

4.Visita educativa amb taller 6.5€ 130€   ( grups mínim 20 pax)
+ 6,5 per alumne de més

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

 
*Aquesta taxa només s’aplicarà a la tarifa de menors fins a 17 anys,a les famílies nombroses o 
monoparentals,i a la taxa familiar ( 2 adults i un nen o més). Les altres tarifes del grup queden 
excloses de la reducció en aquests serveis. 
 
**Aquesta taxa només s’aplicarà a la tarifa de menors fins a 17 anys . Les altres tarifes del grup 
queden excloses de la reducció en aquests serveis 
 
2.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant trenta dies 
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, el qual també és publicarà en un diari dels de més difusió de la província. En aquest 
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. Transcorregut aquest període sense que s´hi hagi formulat cap reclamació o al.legació, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament 
 
3....---- En cas que no es formulin reclamacions o al.legacions, publicar el Butlletí Oficial de la Província 
l’acord elevat a definitiu i el text íntegre de les ordenances modificades, que entraran en vigor el 
dia següent a la publicació i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3564.0 
Intervenció 10.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3586.0 
Intervenció 10.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3666.0 
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Intervenció 10.3.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3698.0 
Intervenció 10.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3803.0 
Intervenció 10.5.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=3986.0 
Intervenció 10.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=4441.0 
Intervenció 10.7.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=4458.0 
Intervenció 10.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=4673.0 
Intervenció 10.9.- Joan Maria Triadó Juan 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=4998.0 
Intervenció 10.10.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5174.0 
Intervenció 10.11.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5184.0 
Intervenció 10.12.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5418.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 5 dels 
membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 1 del 
membre de C’s i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 2 abstencions dels membres 
de la CUP, acorda: 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal número 2.1.19, Taxa per la 
prestació dels serveis de l’àrea de qualitat de vida, en aplicació del que estableixen els articles 15 a 
19 del RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, preveu modificar les ordenances fiscals e els termes i continguts que tot seguit 
s’exposa: 
 
 
ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ÀREA ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ÀREA ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ÀREA ORDENANÇA 2.1.19 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ÀREA 
DE QUALITAT DE VIDA DE QUALITAT DE VIDA DE QUALITAT DE VIDA DE QUALITAT DE VIDA     
    
ARTICLE 1.8ARTICLE 1.8ARTICLE 1.8ARTICLE 1.8----    Entrades  als espais patrimonials oberts al públic Entrades  als espais patrimonials oberts al públic Entrades  als espais patrimonials oberts al públic Entrades  als espais patrimonials oberts al públic     
    
Grups Tarifaris:    
 
 (A)- General 
 (B)- Reduïda 
 (C)- Gratuïta 
 (D)- Grups 
 
Tarifes: 
 
(A)(A)(A)(A)----    GeneralGeneralGeneralGeneral: Adult- persones entre 18 i 64 anys 
*Els descomptes normalment s’aplicaran sobre la taxa d’aquest grup tarifari 
 
(B)(B)(B)(B)----    ReduïdaReduïdaReduïdaReduïda:  Jubilats ( persones majors de 65 o amb carnet de jubilat o pensionista) 
  Menors de 7 a 17 
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  Estudiants 
  Famílies nombroses o monoparentals 
  Discapacitats 
  Aturats 
  Familiar ( 2 adults i un nen o més)- només aplicables al serveis específics 6 i 8. 
    
(C)(C)(C)(C)----    GratuïtaGratuïtaGratuïtaGratuïta:  Infants ( 0 a 6 anys) 
  Empadronats 
  Grups Escolars municipals 
  Associacions Municipals 
  Personal Ajuntament 
  Acompanyants grups 
  Docents 
Arqueòlegs o col·lectius en relació al patrimoni històric, arqueològic o a la recerca 
Invitacions 
 
(D)(D)(D)(D)----    Grups: Grups: Grups: Grups: (Mínim de 14 persones exceptuant els grups escolars, on el mínim són 20 persones) 
  Adults 
  Jubilats 
  Familiars 
  Escolars/ Lleure 
  Educació Especial 
  Arqueòlegs  
 
Serveis: 
 
  1- Entrada recinte 
S’ofereix a la Ciutadella, el Castell i la Confraria.  
 
  2- Entrada combinada 
S’ofereix a la Ciutadella, el Castell i la Confraria.  
 
  3- Visita guiada 
S’ofereix  a TOTS els elements patrimonials encara que no tinguin obertura de públic. En els espais 
que tenen atenció al visitant aquest servei sempre és addicional als serveis 1 o 2 
  
4- Visita educativa amb taller 
  S’ofereix a grups escolars, d’educació especial, de lleure i familiars. 
  Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
5- Activitat infantil 
Engloba totes les activitats adreçades específicament per a públic infantil que habitualment se’ls 
aplica la tarifa gratuïta. En aquest cas es s’aplica taxa per especificitat del servei. 
( Tallers escoles locals, contes infantils, tallers festiva,etc.) 
 
6-Activitat especial 
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Engloba totes les activitats adreçades a tot tipus de públic creades per dinamitzar el patrimoni i 
que s’ofereixen fora del programa escolar, majoritàriament en caps de setmana i èpoques de 
vacances escolars ( Rutes patrimoni, activitats específiques del Terra ibèrica, capvespres, etc) Inclou 
el preu d’entrada al recinte. 
 
7-Activitat nocturna 
Engloba totes les activitats que es puguin realitzar de nit en els espais patrimonials. 
Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
8- Activitat experiència 
Engloba totes les activitats que sorgeixin de la combinació de especialistes externs amb propostes 
pròpies per generar una nova línia d’activitats de dinamització. 
Inclou el preu d’entrada al recinte. 
 
9- Lloguer de material 
Material que es cedeix a canvi d’una taxa a les famílies o usuaris que vulguin gaudir d’una forma 
autònoma del patrimoni amb propostes conduïdes però  que són d’autogestió. 
 
Descomptes: 
 
A aplicar sobre el grup tarifa (A)- General 
 
aaaa.-D’aplicació de la tarifa reduïda. -Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
-Segons conveni específic. 
 
b.b.b.b.-100%-  Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
-Segons conveni específic. 
-Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
 
c.c.c.c.-50%- Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
  -Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
 
d.d.d.d.-20% - Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 6,7 i 8.   
  - Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
    
e.e.e.e.- 2x1- Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
  -Segons conveni específic. 
  -Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic 
 
A aplicar sobre el grup tarifa (B)- Reduïda 
  a.- 2x1- Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
 Promoció temporal específica per esdeveniment o projecte específic  
  
A aplicar sobre el grup tarifa (D)- Grups 
a.-100%-  Cal que s’acrediti. S’aplica sobre els serveis 1 i 2. 
   -Segons conveni específic. 
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Els descomptes i les reduccions no són acumulables. 
 
Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:Taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu:    
 
 
GRUP TARIFA/ SERVEI - GENERAL REDUÏDA GRAT -GRUPS 

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

  2x1 

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

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

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

2x1

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

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

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

4.Visita educativa amb 
taller 

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

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

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

2x1

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

30€    (grups mínim 20 pax)
+ 1.5€ per pax més

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

2x1

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

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

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

4.Visita educativa amb taller 6.5€ 130€   ( grups mínim 20 pax)
+ 6,5 per alumne de més

5. Activitat infantil 3€ 3€ 3€
6. Activitat Especial 5€ -20%:4€ *3,5€
7. Activitat Nocturna 10€ -20%:8€ *7€
8. Activitat experiència 15€ -20%:12€ *12€
9.Lloguer de material 2€ 2€ 2€ 2€
 
*Aquesta taxa només s’aplicarà a la tarifa de menors fins a 17 anys,a les famílies nombroses o 
monoparentals,i a la taxa familiar ( 2 adults i un nen o més). Les altres tarifes del grup queden 
excloses de la reducció en aquests serveis. 



 

28 
 

 
**Aquesta taxa només s’aplicarà a la tarifa de menors fins a 17 anys . Les altres tarifes del grup 
queden excloses de la reducció en aquests serveis 
 
2.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant trenta dies 
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, el qual també és publicarà en un diari dels de més difusió de la província. En aquest 
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. Transcorregut aquest període sense que s´hi hagi formulat cap reclamació o al.legació, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament 
 
3....---- En cas que no es formulin reclamacions o al.legacions, publicar el Butlletí Oficial de la Província 
l’acord elevat a definitiu i el text íntegre de les ordenances modificades, que entraran en vigor el 
dia següent a la publicació i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
11111.1.1.1.----    Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici 
2015.2015.2015.2015.    
 
 

    
 
 

 
 
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm.660/2016, de data 11 de març de 2016: 

    
    “DECRET NÚM.    660 /2016“DECRET NÚM.    660 /2016“DECRET NÚM.    660 /2016“DECRET NÚM.    660 /2016    
    
ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS    
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de 
desembre de 2015, el resultat següent: 
 

o Respecte al pressupost de despeses: Respecte al pressupost de despeses: Respecte al pressupost de despeses: Respecte al pressupost de despeses:     
    

a. Exercici en curs: 
Pressupost inicial de despeses: 39.318.452,97
Modificacions de despeses: 10.888.231,99
Pressupost definitiu de despeses: 50.206.684,96
Despeses autoritzades: 47.256.875,15
Despeses compromeses: 46.204.438,18
Obligacions reconegudes netes: 43.819.380,20
Despeses ordenades: 40.304.450,45
Pagaments realitzats: 40.304.450,45
Obligacions pendents de pagament: 3.514.929,75

b.  Exercicis tancats 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 3.301.484,26
Baixes: 0,00
Pagaments realitzats: 3.252.616,38
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Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici: 48.867,88
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                 3.563.797,63

    
    

o Respecte al pressupost d’ingressos:Respecte al pressupost d’ingressos:Respecte al pressupost d’ingressos:Respecte al pressupost d’ingressos:    
    

a. Exercici en curs: 
Pressupost inicial d’ingressos: 39.318.452,97
Modificacions d’ingressos: 10.888.231,99
Pressupost definitiu d’ingressos: 50.206.684,96
Drets reconeguts nets: 40.933.320,29
Drets anul·lats: 633.776,49
Recaptació neta: 33.594.451,70
Drets pendents de cobrament: 7.338.868,59

b. Exercicis tancats 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 22.452.871,31
Baixes: -778.227,06
Recaptació: 7.658.568,17
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 14.016.076,08
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 21.354.944,67

o Resultat pressupostari de l’exercici:Resultat pressupostari de l’exercici:Resultat pressupostari de l’exercici:Resultat pressupostari de l’exercici:    
    

+ Drets reconeguts nets    40.933.320,29
Obligacions reconegudes netes    43.819.380,20

RESULTAT PRESSUPOSTARI:    ----2.886.059,912.886.059,912.886.059,912.886.059,91
  Desviacions positives de finançament 81.069,21

+ Desviacions negatives de finançament 3.300.333,80
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 3.746.037,68
+ Resultat d’operacions comercials 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 4.079.242,36
    
    

o Romanents de crèdit:Romanents de crèdit:Romanents de crèdit:Romanents de crèdit:    
    

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total  6.384.424,12
Romanents compromesos 
     -Incorporables 
      -No incorporables 

2.578.443,76
2.329.834,28

248.609,48
Romanents no compromesos 
     -Incorporables 
      -No incorporables 

3.805.980,36
1.642.691,94
2.163.288,42

    
1.5.1.5.1.5.1.5. Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:    
    
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI 2.649.358,682.649.358,682.649.358,682.649.358,68

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI    22.322.322.322.315151515....617617617617,,,,24242424
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+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs    7.338.868,59

+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 14.016.076,08

+ D’altres operacions no pressupostàries 960.672,57

Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 3.755.930,98

 

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICI 5.392.513,305.392.513,305.392.513,305.392.513,30

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent    3.514.929,75

+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 48.867,88

+  D’altres operacions no pressupostàries 1.828.715,67

Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 22381,27

 
Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:    15.8715.8715.8715.870000....157157157157,,,,16161616

SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 7.334.947,06

EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 747.092,65

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:    7.7.7.7.788788788788....117117117117,,,,45454545

 
2. L’estudi del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el compliment de la regla de la despesa 
i deute públic s’han informat per la intervenció a l’informe núm. 87/2016. 
 
3. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
4.  D’acord amb l’article 191.2 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, i l’article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 
d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la regla 83.3 de l’Ordre EHA 4041/2004 de 23 de 
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 
l’Ordre EHA 4042/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de 
Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets 
pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. 
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós,  en 7.334.947,06 €. Per 
determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels 
recursos i els percentatges de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no 
implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa. 
 

(%) estimacions (%) estimacions (%) estimacions (%) estimacions 
de dubtosa de dubtosa de dubtosa de dubtosa 
cobrabilitatcobrabilitatcobrabilitatcobrabilitat    

Drets Pendents Drets Pendents Drets Pendents Drets Pendents 
Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost 
d’ingressosd’ingressosd’ingressosd’ingressos    DotacióDotacióDotacióDotació    

anteriors 2010 100% 2.189.289,19 2.189.289,19

2010 75% 984.261,18 738.195,89

2011 75% 1.714.658,19 1.285.993,64

2012 50% 1.864.872,02 932.436,01
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2013 25% 2.387.735,65 596.933,91

2014 25% 2.479.068,84 619.767,21

2015 5% 6.964.599,47 348.229,97

Multes 95% 656.948,67 624.101,24

TOTALTOTALTOTALTOTAL 19.241.433,2119.241.433,2119.241.433,2119.241.433,21 7.334.947,067.334.947,067.334.947,067.334.947,06
 
El càlcul de dubtós cobrament s’ha de realitzar considerant els drets reconeguts nets pendents de 
cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5, sense incloure els ingressos garantits.  
 

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET 

    
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2.Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions 
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació 
neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran 
de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 

• El resultat pressupostari de l’exercici 

• Els romanents de crèdit 

• El romanent de tresoreria 

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi 
d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LLOEPiSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer a un any. 
 
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any 
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos 
liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de 
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats 
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a 
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres 
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del 
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
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6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el 
qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
RRRRESOLC:ESOLC:ESOLC:ESOLC:    
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....---- Aprovar la liquidació de l’Ajuntament de Calafell del pressupost de l’exercici 2015, que figura a la 
part d’antecedents. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON....- Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER....- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que estableix l’art.15.3 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.” 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics I Urbanístics de conformitat amb la proposta presentada I per 
unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5538.0    
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat del total de membres 
que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: quedar-ne assabentats. 
 
    
12.12.12.12.    Donar compte de la liquidació del Pressupost del Patronat de Turisme de Calafell de Donar compte de la liquidació del Pressupost del Patronat de Turisme de Calafell de Donar compte de la liquidació del Pressupost del Patronat de Turisme de Calafell de Donar compte de la liquidació del Pressupost del Patronat de Turisme de Calafell de 
l’exercici 2015.l’exercici 2015.l’exercici 2015.l’exercici 2015.    
 
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm.434 /2016, de data 23 de febrer de 2016: 
    
“DECRET NÚM.“DECRET NÚM.“DECRET NÚM.“DECRET NÚM.            434/2016434/2016434/2016434/2016    
    
ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS    
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost del Patronat de Turisme de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de 
desembre de 2015, el resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses: 1.1. Respecte al pressupost de despeses: 1.1. Respecte al pressupost de despeses: 1.1. Respecte al pressupost de despeses:     
 

a. Exercici en curs:a. Exercici en curs:a. Exercici en curs:a. Exercici en curs:    
Pressupost inicial de despeses: 377.663,00
Modificacions de despeses: 0,00
Pressupost definitiu de despeses: 377.663,00
Despeses autoritzades: 360.641,67
Despeses compromeses: 360.641,67
Obligacions reconegudes netes: 335.088,09
Despeses ordenades: 292.203,87
Pagaments realitzats: 292.203,87
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Obligacions pendents de pagament: 42.884,22
b.  Exercicis tancatsb.  Exercicis tancatsb.  Exercicis tancatsb.  Exercicis tancats    
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 
Baixes: 423,00
Pagaments realitzats: 0,00
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici: 0,00
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                43434343....307307307307,22,22,22,22

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

a. Exercici en curs:a. Exercici en curs:a. Exercici en curs:a. Exercici en curs:    
Pressupost inicial d’ingressos: 377.663,00
Modificacions d’ingressos: 0,00
Pressupost definitiu d’ingressos: 377.663,00
Drets reconeguts nets: 378.883,20
Drets anul·lats: 0,00
Recaptació neta: 344.133,20
Drets pendents de cobrament: 34.750,00
b. Exercicis tancatsb. Exercicis tancatsb. Exercicis tancatsb. Exercicis tancats    
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 3.284,70
Baixes: 0,00
Recaptació: 3.284,70
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 0,00
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:    34.750,0034.750,0034.750,0034.750,00

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

+ Drets reconeguts nets    378.883,20
Obligacions reconegudes netes    335.088,09

RESULTAT PRESSUPOSTARI:    43.795,11

  Desviacions positives de finançament 0,00
+ Desviacions negatives de finançament 0,00
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 0,00
+ Resultat d’operacions comercials 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 43.795,11

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

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total  25.553,58
Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)  
0,00

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

25.553,58

    
o Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:    
    
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI 59.410,5959.410,5959.410,5959.410,59
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+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI    34.750,0034.750,0034.750,0034.750,00

+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs    34.750,00

+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 0,00

+ D’altres operacions no pressupostàries 0,00

Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI 43.697,22

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent    42.884,22

+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 423,00

+  D’altres operacions no pressupostàries 390,00

Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00

 
Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:    50.463,3750.463,3750.463,3750.463,37

SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 0,00

EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 0,00

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:    50.463,3750.463,3750.463,3750.463,37

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

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET 

    
2. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, 
els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, 
les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2.Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions 
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació 
neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran 
de determinar: 
 
2. Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
 
3. El resultat pressupostari de l’exercici 
 
4. Els romanents de crèdit 
 
5. El romanent de tresoreria 
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4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi 
d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LLOEPiSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer a un any. 
 

5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en 
què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, 
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior 
del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels 
ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les 
normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es 
desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....---- Aprovar la liquidació del Patronat de Turisme del pressupost de l’exercici 2015, que figura a la 
part d’antecedents. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Autoritzar la proposta d’incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de desembre de 
2015, amb el detall que figura annex a l’expedient, per un import de 25.553,58 €. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER....- Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
QUARTQUARTQUARTQUART....- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que estableix l’art.15.3 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta presentada i per 
unanimitat proposa al Ple:  Quedar-ne assabentats. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5544.0    
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat del total de membres 
que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal, acorda:  Quedar-ne assabentats. 
 
 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    
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INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT    DEL PATRONAT DE TURISMEDEL PATRONAT DE TURISMEDEL PATRONAT DE TURISMEDEL PATRONAT DE TURISME     

    
Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 201Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 201Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 201Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2015555    
    
Detall de crèdits Detall de crèdits Detall de crèdits Detall de crèdits d'incorporació no obligatòriad'incorporació no obligatòriad'incorporació no obligatòriad'incorporació no obligatòria  

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

2015 400 4320 2260918  CAMPANYES DE PROMOCIÓ 1.633,50

2015 400 4320 2260919  CALAFELL TOT L’ANY 2.178,00

2015 400 4320 2260922  SUPORT PROMOCIONAL I PUBLICITARI 12.890,08

2015 400 4320 2270600  ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 6.852,00

2015 400 4320 4800007  CONVENIS I SUBVENCIONS 2.000,00

TotalTotalTotalTotal    25.553,58€

Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:    
  
Detall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòria  

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

2015 G01 4320 2260918  CAMPANYES DE PROMOCIÓ 1.633,50

2015 G01 4320 2260919  CALAFELL TOT L’ANY 2.178,00

2015 G01 4320 2260922  SUPORT PROMOCIONAL I PUBLICITARI 12.890,08

2015 G01 4320 2270600  ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 6.852,00

2015 G01 4320 4800007  CONVENIS I SUBVENCIONS 2.000,00

TotalTotalTotalTotal    25.553,58€

Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos:    

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

incorporarincorporarincorporarincorporar    

2015 G01 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 25.553,58

   

TOTALTOTALTOTALTOTAL 25.553,58€

 
El finançament del total de 25.553,58€ de crèdits a incorporar al pressupost del vigent exercici, procedeix 
portar-lo a terme de la forma següent:                             
    

 Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (afectat) .................................    
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    Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per despeses generals ............    25.553,58€

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

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

Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................    25.553,5825.553,5825.553,5825.553,58€€€€

    
13.13.13.13.----    Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 i de la incorporació de Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 i de la incorporació de Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 i de la incorporació de Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 i de la incorporació de 
romanents de crèdit a 31 de desembre de 2015 de l’OAM romanents de crèdit a 31 de desembre de 2015 de l’OAM romanents de crèdit a 31 de desembre de 2015 de l’OAM romanents de crèdit a 31 de desembre de 2015 de l’OAM Fundació Castell de Calafell.Fundació Castell de Calafell.Fundació Castell de Calafell.Fundació Castell de Calafell.    
    
    
FetsFetsFetsFets    
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’OAM Fundació  Castell de Calafell de l’exercici 2015 
s’obté, a 31 de desembre de 2015, el resultat següent: 
 

o Respecte al pressupost de despeses: Respecte al pressupost de despeses: Respecte al pressupost de despeses: Respecte al pressupost de despeses:     
    

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

b.  Exercicis tancats 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de 
l’exercici: 

35.726,07

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

0,00

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                18.892,41
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:    
    

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

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

+ Drets reconeguts nets    301.383,54
Obligacions reconegudes netes    304.924,96

RESULTAT PRESSUPOSTARI:    -3.541,42
  Desviacions positives de finançament 0,00

+ Desviacions negatives de finançament 32.593,23
+ Despeses finançades amb romanents líquids de 
tresoreria 

0,00

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

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

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total  43.708,90
Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)  
33.685,78

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

10.023,12

    
2.5.2.5.2.5.2.5. Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:    
    
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
 
 
 

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI 100.324,30100.324,30100.324,30100.324,30

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

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

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

+ D’altres operacions no pressupostàries 0,00

Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00

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

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent    18.892,41
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+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 0,00

+  D’altres operacions no pressupostàries 16.912,16

Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00

 
 
 
 
 

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

SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 0,00

EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 33.685,78

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:    74.366,6074.366,6074.366,6074.366,60

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

Fonaments de dFonaments de dFonaments de dFonaments de drrrretetetet 

    
6. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la 
recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, 
s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
 
• Els romanents de crèdit 
 
• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del 
principi d’estabilitat. 
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L’article 21 de la LLOEPiSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer a un any. 
 
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any 
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  
i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat 
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les 
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de 
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que 
permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o 
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i 
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la 
despesa i del límit del deute.  
 
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual 
es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
PropostaPropostaPropostaProposta    
    
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta presentada 
i per unanimitat proposa al Ple: Quedar-ne assabentats 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5550.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat acorda: quedar-ne 
assabentats. 
    

ANNEXANNEXANNEXANNEX    
    

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT    
DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CASTELL DE CALAFELLDE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CASTELL DE CALAFELLDE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CASTELL DE CALAFELLDE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CASTELL DE CALAFELL    

    
    
Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2015Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2015Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2015Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2015    
    
    
Detall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòria  

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

2015 300 3360 2279904  ASSESSORAMENT TÉCNIC 19.046,42

2015 300 3360 6260100  EQUIPS PER A PROCESSOS D’INFORMACIÓ 1.179,75

2015 300 3360 2260200  CAMPANYES INFORMATIVES 208,89

2015 300 3360  2260600  REUNIÓ D’ARQUEOLOGIA 178,65

2015 300 3360 2260929  PROGRAMA D’ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL 1.371,70

2015 300 3360 2260933  DESPESES D’INTERCANVIS 1.151,03

2015 300 3360 2269900  DESPESES DIVERSES 2.869,36

2015 300 3360 2312000  LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 702,21
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2015 300 3360 2302000  DIETES DEL PERSONAL 782,55

2015 300 3360 6010000  APARCAMENT OEST 6.195,22

TotalTotalTotalTotal    33.685,78€

Detall de crèdits Detall de crèdits Detall de crèdits Detall de crèdits d'incorporació no obligatòriad'incorporació no obligatòriad'incorporació no obligatòriad'incorporació no obligatòria  

Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
2015 300 3360 2260923  NETEJA ZONES VERDES 6.000,00

2015 300 3360 2120000  MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS  2.023,12

2015 300 3360 4800027  SUBVENCIÓ EXCAVACIONS 2.000,00

TotalTotalTotalTotal 10.023,12€

 
pressupost vigent a les que s'incorporen:pressupost vigent a les que s'incorporen:pressupost vigent a les que s'incorporen:pressupost vigent a les que s'incorporen:    
  
Detall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòria  

Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació Descripció aplicació Descripció aplicació Descripció aplicació pressupostàriapressupostàriapressupostàriapressupostària    
Import a incorporarImport a incorporarImport a incorporarImport a incorporar

2015 F01 3360 2279904  ASSESSORAMENT TÉCNIC 19.046,42

2015 F01 3360 6260100  EQUIPS PER A PROCESSOS D’INFORMACIÓ 1.179,75

2015 F01 3360 2260200  CAMPANYES INFORMATIVES 208,89

2015 F01 3360  2260600  REUNIÓ D’ARQUEOLOGIA 178,65

2015 F01 3360 2260929  PROGRAMA D’ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL 1.371,70

2015 F01 3360 2260933  DESPESES D’INTERCANVIS 1.151,03

2015 F01 3360 2269900  DESPESES DIVERSES 2.869,36

2015 F01 3360 2312000  LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 702,21

2015 F01 3360 2302000  DIETES DEL PERSONAL 782,55

2015 F01 3360 6010000  APARCAMENT OEST 6.195,22

TotalTotalTotalTotal    33.685,78€

Detall de crèdits d'incorporació no obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació no obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació no obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació no obligatòria  

Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
2015 F01 3360 2260923  NETEJA ZONES VERDES 6.000,00

2015 F01 3360 2120000  MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS  2.023,12

2015 F01 3360 4800027  SUBVENCIÓ EXCAVACIONS 2.000,00

TotalTotalTotalTotal 10.023,12€

ngressos:ngressos:ngressos:ngressos:    

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

incorporarincorporarincorporarincorporar    
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2015 F01 87010 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 33.685,78

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

   

TOTALTOTALTOTALTOTAL 43.708,90

 
 
El finançament del total de 43.708,90 € de crèdits a incorporar al pressupost del vigent exercici, procedeix 
portar-lo a terme de la forma següent:                             
    

 Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (afectat) .................................    33.685,78€

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

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

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

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

 
    
14. Aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 14. Aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 14. Aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 14. Aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 
69.659,97€69.659,97€69.659,97€69.659,97€    
    
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
    
1.    Pel Decret de Serveis Interns de data 15 d’abril de 2016 s’ha iniciat l’expedient núm. 2/16 per 
aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
2. Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es reconegui un crèdit 
extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els serveis de què es tracta. 
 
3. Vistos els informes que s’adjunten a l’expedient. 
 
 
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 Comisssió Informativa de Serveis Ec onòmics i Urbanístics amb el vot a favor dels membres del 
PSC , PPC, UAM, ERC, C’S, la CUP i el regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i l’abstenció 
de CIU, proposa al Ple: 
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1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/16, per import de 69.659,97 €, segons el 
següent detall: 
 
0. Relació de factures núm. 72 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import 822,80 €. 
1. Relació de factures núm. 73 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 46.047,87 €. 
2. Relació de factures núm. 77 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 85,28 €. 
3. Relació de factures núm. 81 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 4.722,86 €, existint 
consignació pressupostària a 31/12/15. 
0. Relació de factures núm. 82 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 408,00 €, existint 
consignació pressupostària a 31/12/15. 
1. Relació de factures núm. 78 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 106,40 €, existint 
consignació pressupostària a 31/12/15. 
2. Relació de factures núm. 74 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import 
9.392,40 €. 
3. Relació de factures núm. 79 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import 
4.858,88 €. 
4. Relació de factures núm. 80 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import 
1.554,77 €, existint consignació pressupostària a 31/12/15. 
5. Relació de factures núm. 84 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import 
329,71 €. 
6. Relació de factures núm. 85 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 1.331,00 €. 
 
 

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

2016001442 OSORIO RUIZ MONTSERRAT MONITORA POSA-HI OLI GENER 2016 1.055,00

2016001467 LAGUNA ORTEGA FRANCISCO MENJADOR SOLIDARI GENER 216,00

2016001469 TERUEL GRANADOS JOSE ANTONIO MENJADOR SOLIDARI 469,00

2016001772 PLANCHA Y PINTURA LA COMETA SL REPARACIÓ VEHICLE POLICIA LOCAL SEAT IBIZA 0125GTK 18,98

2016002236 CATAMAR 2012 SL SERVEI MERCATS AMBULANTS CALAFELL GENER 2016 871,20

2016002241 CATAMAR 2012 SL SERVEIS MERCAT AMBULANT SEGUR DE CALAFELL 2016 GENER 1.219,68

2016002250 EDICIONES EL PAIS SL RENOVACIÓ SUBSCRIPCIÓ EDICIONES EL PAIS SL BIBLIOTECA 380,00

2016002252 LA VANGUARDIA EDICIONES SLU RENOVACIÓ SUBSCRIPCIÓ LA VANGUARDIA BIBLIOTECA 449,00

2016002253 LA VANGUARDIA EDICIONES SLU RENOVACIÓ SUBSCRIPCIÓ BIBLIOTECA LA VANGUARDIA 449,00

2016002259 EL PERIODICO DE CATALUNYA SLU RENOVACIÓ SUBSCRIPCIÓ EL PERIODICO DE CATALUNYA BIBLIOTECA 435,00

2016002895 AGENCIA CATALANA DE TURISME Participació Congrés Turisme Familiar - Imma Ortiz 130,00

2016002976 GLOBAL PROTECTION 2003, S.L PROTECTORS PER A LES CANTONADES COLUMNES ESCOLA LA GINESTA 407,77

2016002977 VALLES FERRE SALVADOR SERVEI XOCOLATADA POPULAR CAGATIO 24/12/2015 462,00

2016002985 ANDREU BUEREN RAFAEL LOCOMOCIO JORNADA DEPT. BENESTAR I FAMILIA BARCELONA 28/10/2015 26,60

2016002987 ANDREU BUEREN RAFAEL LOCOMOCIO JORNADA AG.CATALANA JOVENTUT BNA I REUS DES.2015 79,80

2016002989 TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA Del 15 de setembre al 31 de desembre - 2015 (Und=0 Dias=0) 389,55

2016003351 FERRETERIA JAUME SA Guants de goma per brigada cementiri 60,56

2016003353 FERRETERIA JAUME SA PEDRA AFILADOR OVAL DISCO STIHL 300*20MM 26,10

2016003916 PUBLICACIONS PENEDES SA Anunci "FESTA DELS TRES TOMBS",  publicat en el setmanari EL 3 DE VUIT 435,60

2016003918 LA FURA CONTINGUTS SCCL LA FURA 3X8 22.01.16 TRES TOMBS 387,20

2016004097 FERRETERIA JAUME SA RECOGE JOSEP MARIA SOLE 265,84

2016004098 FERRETERIA JAUME SA JOSEP MARIA MATERIAL FERRETERIA PLA OCUPACIÓ 122,80

2016004099 FERRETERIA JAUME SA RECULL JOSEP MARIA. MATERIAL FERRETERIA PLA OCUPACIÓ 84,91

2016004100 FERRETERIA JAUME SA RECULL JOSEP MARIA**MATERIAL FERRETERIA PLA OCUPACIÓ 42,68

2016004120 SOCOMOR SA TRACER PAINT AMARILLO 584,87

2016004248 FERRETERIA JAUME SA josep maria, medi ambient. Material ferreteria Pla Ocupació 57,91

2016004249 FERRETERIA JAUME SA RECULL JOSEP MARIA. MATERIAL FERRETERIA PLA OCUPACIÓ 25,25

2016004250 FERRETERIA JAUME SA RECULL JOSEP MARIA.MATERIAL FERRETERIA PLA OCUPACIÓ  19,25
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2016004251 FERRETERIA JAUME SA RECULL JOSEP MARIA. MATERIAL FERRETERIA PLA OCUPACIÓ 40,99

2016004252 FERRETERIA JAUME SA ***cementeri** 51,30

2016004611 S.E.S. ABC BAIX PENEDES SL CAJA SUPERF.HORIZ.3 POS.PLEXO GR. 32,86

2016005957 ICESE PREVENCION SL (Reconeixement mèdic aspirant a Sergent,(Exempt d'IVA segons l'articl 175,56

2016005987 CATAMAR 2012 SL servicio mercado ambulante de Segur de Calafell mes Febrero 2016 1.219,68

2016005988 CATAMAR 2012 SL servicio mercado ambulante de  Calafell mes Febrero 2016 871,20

2016005989 CATAMAR 2012 SL servicio mercado ambulante de  Calafell mes Marzo 2016 1.089,00

2016005990 CATAMAR 2012 SL servicio mercado ambulante de Segur de Calafell mes Marzo 2016 1.219,68

2016006206 OSORIO RUIZ MONTSERRAT MONITORA POSA-HI OLI FEBRER 2016 1.316,00

2016006217 OSORIO RUIZ MONTSERRAT MONITORA POSA-HI OLI MARÇ 2016 1.334,00

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

2016006242 CARLES MAÑE COMERCIAL SL CAVALCADA REIS, APAGAR LLUMS PL CATALUNYA 27,23

2016006251 SEGURA JIMENEZ ADRIA Assessorament tècnic al departament TIC 1.331,00

2016006515 ASSOCIACIO VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL CALAFELL AVITUALLAMENT I DESPLAÇAM.VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL DES.2015 224,00

2016006517 ASSOCIACIO VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL CALAFELL AVITUALLAMENT I DESPLAÇAM.VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL NOV.2015 44,00

2016006524 ASSOCIACIO VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL CALAFELL AVITUALLAMENT I DESPLAÇAM.VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL OCT.2015 140,00

2016006535 VETMARTI 2007 SL ESTERILITZACIONS GATS CARRER GENER 2016 66,30

2016006538 CARLES MAÑE COMERCIAL SL REPARACIÓ FONT PL. ESPANYA 463,93

2016006539 CARLES MAÑE COMERCIAL SL REPARACIÓ CALEFACCIÓ DEPENDÈNCIES ST. PERE 72,90

2016006540 CARLES MAÑE COMERCIAL SL REPARACIÓ ESTACIÓ BOMBEIG ESTANY 341,99

2016006545 TECNOLOGIA URBANA COSTERA SL SUBMINISTRAMENT DE BASE DRENANT DE PEDRA ARTIFICIAL 1.494,35

2016006562 FUNDACIO PRIVAD.STA TERESA VENDRELL-VENTALL Abatiment de pins 1.295,55

2016006564 FUNDACIO PRIVAD.STA TERESA VENDRELL-VENTALL Feines enjardinament 1.177,29

2016006569 FUNDACIO PRIVAD.STA TERESA VENDRELL-VENTALL Tal·la d'arbres 338,21

2016006570 FUNDACIO PRIVAD.STA TERESA VENDRELL-VENTALL transplantament palmera 908,56

2016006571 FUNDACIO PRIVAD.STA TERESA VENDRELL-VENTALL reposicions de materials 754,96

2016006573 EMINFOR SL Circuito de AFCH, ACS y Puntos Terminales 658,24

2016006576 CARLES MAÑE COMERCIAL SL MANTENIMENT D'ENLUMENAT PÚBLIC 13.087,75

2016006577 CARLES MAÑE COMERCIAL SL treballs carrer cremadell per robatori de cable 5.410,76

2016006578 CARLES MAÑE COMERCIAL SL MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC FEBRER 2016 16.369,24

2016006580 CARLES MAÑE COMERCIAL SL MASIA VILARENC 219,40

2016006581 URBE SBD SL Press 003483 del 13/01/2016 Substitució tobogán 242,00

2016006582 URBE SBD SL Nostre press.003530 substitució Estrella Fugaz 244,17

2016006583 URBE SBD SL Nostre pressupost 003534 del 01/02/2016 Tram de tanca 136,00

2016006584 CLINICA VETERINARIA CALAFELL - ELS MASSOS SCP castració gats control colònies durant el mes de gener 617,71

2016006586 SANTOS MARIN FRANCISCO Mà d'obra.  Revisió d'aire acondicionat recepció i  dexpaxt del Regido 90,75

2016006587 SANTOS MARIN FRANCISCO Mà d'obra reparació aire condicionat dependències 72,60

2016006588 SANTOS MARIN FRANCISCO Filtres sanitaris per reparació aire condicionat dependències 135,52

2016006589 SANTOS MARIN FRANCISCO Mà d'obra reparació aire condicionat dependències comerç 235,95

2016006590 SANTOS MARIN FRANCISCO R 410 A Reparació aire condicionat 1r pis casal Jove 158,59

2016006591 SANTOS MARIN FRANCISCO Petit material i mà d'obra. Reparació aire condicionat Policia Local 272,25

2016006592 SANTOS MARIN FRANCISCO Revisió equips d'aire acondicionat Aula A5 Cal Bolavà 199,65

2016006593 SANTOS MARIN FRANCISCO Motor ventilador Turbina RP71GA Casal Jove  1.043,02

2016006875 CREU ROJA SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA GENER 2016 472,36

2016006878 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL BONIFICACIÓ DE LA QUOTA D'ESCOLARITZACIÓ DEL 33% i 10% 296,85

2016006883 CREU ROJA SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA PRESTATS FEBRER 2016 472,36

2016006943 CREU ROJA SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA PRESTATS MARÇ 2016 472,36

2016007017 DICELTRO GARRAF SL DOWNLIGHT LED 20W BLANCO 4200K CANVI LUMINÀRIA DEPEND. 1.162,34

2016007020 DICELTRO GARRAF SL PORTALAMPARAS DICROICA 220V CANVI LUMINÀRIA DEPENDÈNCIES 398,72

2016007028 TANDEM WELLNESS SL UTILITZACIÓ PISCINA - POSA-HI OLI - MES DE FEBRER 130,68

2016007030 DICELTRO GARRAF SL POMO PASO 600 LP 93,94

2016007031 TANDEM WELLNESS SL UTILITZACIÓ PISCINA - POSA-HI OLI - MARÇ 2016 108,90

2016007032 DICELTRO GARRAF SL PANTALLA ESTANCA 1X18W+RAE0.65 162,95
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2016007035 DICELTRO GARRAF SL 1301-2-45 CERRADURA MCM C/CIL 73,18

2016007055 KRAVTSOVA OLEXANDRA Limpieza K2 409,23

2016007078 KRAVTSOVA OLEXANDRA Limpieza K2 417,37

2016007139 PERES SPORTS SL SILUETA ARMADA BLANCA 88.5x58 108,90

2016007164 PERES SPORTS SL SAQUES 30x50cm 143,45

2016007175 PLANCHA Y PINTURA LA COMETA SL MANETA EXTERIOR PORTON 266,61

2016007523 DICELTRO GARRAF SL ASSECADOR MANS - LLAR JUBILATS CALAFELL PLATJA 74,08

TOTALTOTALTOTALTOTAL 69.659,9769.659,9769.659,9769.659,97

 
  
 
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/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5560.0 
Intervenció 14.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5573.0 
Intervenció 14.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5602.0 
Intervenció 14.3.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5605.0 
Intervenció 14.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5630.0 
Intervenció 14.5.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5644.0 
Intervenció 14.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5682.0 
Intervenció 14.7.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5687.0 
Intervenció 14.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5721.0 
Intervenció 14.9.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5723.0 
Intervenció 14.10.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5940.0 
Intervenció 14.11.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=5948.0 
Intervenció 14.12.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6018.0 
Intervenció 14.13.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6020.0 
Intervenció 14.14.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6218.0 
Intervenció 14.15.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6222.0 
Intervenció 14.16.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6228.0 
 
El Ple de la corporació… 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/16, per import de 69.659,97 €, segons el 
següent detall: 
 
0. Relació de factures núm. 72 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import 822,80 €. 
1. Relació de factures núm. 73 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 46.047,87 €. 
2. Relació de factures núm. 77 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 85,28 €. 
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3. Relació de factures núm. 81 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 4.722,86 €, existint 
consignació pressupostària a 31/12/15. 
7. Relació de factures núm. 82 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 408,00 €, existint 
consignació pressupostària a 31/12/15. 
8. Relació de factures núm. 78 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 106,40 €, existint 
consignació pressupostària a 31/12/15. 
9. Relació de factures núm. 74 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import 
9.392,40 €. 
10. Relació de factures núm. 79 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import 
4.858,88 €. 
11. Relació de factures núm. 80 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import 
1.554,77 €, existint consignació pressupostària a 31/12/15. 
12. Relació de factures núm. 84 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import 
329,71 €. 
13. Relació de factures núm. 85 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 1.331,00 €. 
 
 

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

2016001442 OSORIO RUIZ MONTSERRAT MONITORA POSA-HI OLI GENER 2016 1.055,00

2016001467 LAGUNA ORTEGA FRANCISCO MENJADOR SOLIDARI GENER 216,00

2016001469 TERUEL GRANADOS JOSE ANTONIO MENJADOR SOLIDARI 469,00

2016001772 PLANCHA Y PINTURA LA COMETA SL REPARACIÓ VEHICLE POLICIA LOCAL SEAT IBIZA 0125GTK 18,98

2016002236 CATAMAR 2012 SL SERVEI MERCATS AMBULANTS CALAFELL GENER 2016 871,20

2016002241 CATAMAR 2012 SL SERVEIS MERCAT AMBULANT SEGUR DE CALAFELL 2016 GENER 1.219,68

2016002250 EDICIONES EL PAIS SL RENOVACIÓ SUBSCRIPCIÓ EDICIONES EL PAIS SL BIBLIOTECA 380,00

2016002252 LA VANGUARDIA EDICIONES SLU RENOVACIÓ SUBSCRIPCIÓ LA VANGUARDIA BIBLIOTECA 449,00

2016002253 LA VANGUARDIA EDICIONES SLU RENOVACIÓ SUBSCRIPCIÓ BIBLIOTECA LA VANGUARDIA 449,00

2016002259 EL PERIODICO DE CATALUNYA SLU RENOVACIÓ SUBSCRIPCIÓ EL PERIODICO DE CATALUNYA BIBLIOTECA 435,00

2016002895 AGENCIA CATALANA DE TURISME Participació Congrés Turisme Familiar - Imma Ortiz 130,00

2016002976 GLOBAL PROTECTION 2003, S.L PROTECTORS PER A LES CANTONADES COLUMNES ESCOLA LA GINESTA 407,77

2016002977 VALLES FERRE SALVADOR SERVEI XOCOLATADA POPULAR CAGATIO 24/12/2015 462,00

2016002985 ANDREU BUEREN RAFAEL LOCOMOCIO JORNADA DEPT. BENESTAR I FAMILIA BARCELONA 28/10/2015 26,60

2016002987 ANDREU BUEREN RAFAEL LOCOMOCIO JORNADA AG.CATALANA JOVENTUT BNA I REUS DES.2015 79,80

2016002989 TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA Del 15 de setembre al 31 de desembre - 2015 (Und=0 Dias=0) 389,55

2016003351 FERRETERIA JAUME SA Guants de goma per brigada cementiri 60,56

2016003353 FERRETERIA JAUME SA PEDRA AFILADOR OVAL DISCO STIHL 300*20MM 26,10

2016003916 PUBLICACIONS PENEDES SA Anunci "FESTA DELS TRES TOMBS",  publicat en el setmanari EL 3 DE VUIT 435,60

2016003918 LA FURA CONTINGUTS SCCL LA FURA 3X8 22.01.16 TRES TOMBS 387,20

2016004097 FERRETERIA JAUME SA RECOGE JOSEP MARIA SOLE 265,84

2016004098 FERRETERIA JAUME SA JOSEP MARIA MATERIAL FERRETERIA PLA OCUPACIÓ 122,80

2016004099 FERRETERIA JAUME SA RECULL JOSEP MARIA. MATERIAL FERRETERIA PLA OCUPACIÓ 84,91

2016004100 FERRETERIA JAUME SA RECULL JOSEP MARIA**MATERIAL FERRETERIA PLA OCUPACIÓ 42,68

2016004120 SOCOMOR SA TRACER PAINT AMARILLO 584,87

2016004248 FERRETERIA JAUME SA josep maria, medi ambient. Material ferreteria Pla Ocupació 57,91

2016004249 FERRETERIA JAUME SA RECULL JOSEP MARIA. MATERIAL FERRETERIA PLA OCUPACIÓ 25,25

2016004250 FERRETERIA JAUME SA RECULL JOSEP MARIA.MATERIAL FERRETERIA PLA OCUPACIÓ  19,25

2016004251 FERRETERIA JAUME SA RECULL JOSEP MARIA. MATERIAL FERRETERIA PLA OCUPACIÓ 40,99

2016004252 FERRETERIA JAUME SA ***cementeri** 51,30

2016004611 S.E.S. ABC BAIX PENEDES SL CAJA SUPERF.HORIZ.3 POS.PLEXO GR. 32,86

2016005957 ICESE PREVENCION SL (Reconeixement mèdic aspirant a Sergent,(Exempt d'IVA segons l'articl 175,56

2016005987 CATAMAR 2012 SL servicio mercado ambulante de Segur de Calafell mes Febrero 2016 1.219,68

2016005988 CATAMAR 2012 SL servicio mercado ambulante de  Calafell mes Febrero 2016 871,20

2016005989 CATAMAR 2012 SL servicio mercado ambulante de  Calafell mes Marzo 2016 1.089,00
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2016005990 CATAMAR 2012 SL servicio mercado ambulante de Segur de Calafell mes Marzo 2016 1.219,68

2016006206 OSORIO RUIZ MONTSERRAT MONITORA POSA-HI OLI FEBRER 2016 1.316,00

2016006217 OSORIO RUIZ MONTSERRAT MONITORA POSA-HI OLI MARÇ 2016 1.334,00

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

2016006242 CARLES MAÑE COMERCIAL SL CAVALCADA REIS, APAGAR LLUMS PL CATALUNYA 27,23

2016006251 SEGURA JIMENEZ ADRIA Assessorament tècnic al departament TIC 1.331,00

2016006515 ASSOCIACIO VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL CALAFELL AVITUALLAMENT I DESPLAÇAM.VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL DES.2015 224,00

2016006517 ASSOCIACIO VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL CALAFELL AVITUALLAMENT I DESPLAÇAM.VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL NOV.2015 44,00

2016006524 ASSOCIACIO VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL CALAFELL AVITUALLAMENT I DESPLAÇAM.VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL OCT.2015 140,00

2016006535 VETMARTI 2007 SL ESTERILITZACIONS GATS CARRER GENER 2016 66,30

2016006538 CARLES MAÑE COMERCIAL SL REPARACIÓ FONT PL. ESPANYA 463,93

2016006539 CARLES MAÑE COMERCIAL SL REPARACIÓ CALEFACCIÓ DEPENDÈNCIES ST. PERE 72,90

2016006540 CARLES MAÑE COMERCIAL SL REPARACIÓ ESTACIÓ BOMBEIG ESTANY 341,99

2016006545 TECNOLOGIA URBANA COSTERA SL SUBMINISTRAMENT DE BASE DRENANT DE PEDRA ARTIFICIAL 1.494,35

2016006562 FUNDACIO PRIVAD.STA TERESA VENDRELL-VENTALL Abatiment de pins 1.295,55

2016006564 FUNDACIO PRIVAD.STA TERESA VENDRELL-VENTALL Feines enjardinament 1.177,29

2016006569 FUNDACIO PRIVAD.STA TERESA VENDRELL-VENTALL Tal·la d'arbres 338,21

2016006570 FUNDACIO PRIVAD.STA TERESA VENDRELL-VENTALL transplantament palmera 908,56

2016006571 FUNDACIO PRIVAD.STA TERESA VENDRELL-VENTALL reposicions de materials 754,96

2016006573 EMINFOR SL Circuito de AFCH, ACS y Puntos Terminales 658,24

2016006576 CARLES MAÑE COMERCIAL SL MANTENIMENT D'ENLUMENAT PÚBLIC 13.087,75

2016006577 CARLES MAÑE COMERCIAL SL treballs carrer cremadell per robatori de cable 5.410,76

2016006578 CARLES MAÑE COMERCIAL SL MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC FEBRER 2016 16.369,24

2016006580 CARLES MAÑE COMERCIAL SL MASIA VILARENC 219,40

2016006581 URBE SBD SL Press 003483 del 13/01/2016 Substitució tobogán 242,00

2016006582 URBE SBD SL Nostre press.003530 substitució Estrella Fugaz 244,17

2016006583 URBE SBD SL Nostre pressupost 003534 del 01/02/2016 Tram de tanca 136,00

2016006584 CLINICA VETERINARIA CALAFELL - ELS MASSOS SCP castració gats control colònies durant el mes de gener 617,71

2016006586 SANTOS MARIN FRANCISCO Mà d'obra.  Revisió d'aire acondicionat recepció i  dexpaxt del Regido 90,75

2016006587 SANTOS MARIN FRANCISCO Mà d'obra reparació aire condicionat dependències 72,60

2016006588 SANTOS MARIN FRANCISCO Filtres sanitaris per reparació aire condicionat dependències 135,52

2016006589 SANTOS MARIN FRANCISCO Mà d'obra reparació aire condicionat dependències comerç 235,95

2016006590 SANTOS MARIN FRANCISCO R 410 A Reparació aire condicionat 1r pis casal Jove 158,59

2016006591 SANTOS MARIN FRANCISCO Petit material i mà d'obra. Reparació aire condicionat Policia Local 272,25

2016006592 SANTOS MARIN FRANCISCO Revisió equips d'aire acondicionat Aula A5 Cal Bolavà 199,65

2016006593 SANTOS MARIN FRANCISCO Motor ventilador Turbina RP71GA Casal Jove  1.043,02

2016006875 CREU ROJA SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA GENER 2016 472,36

2016006878 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL BONIFICACIÓ DE LA QUOTA D'ESCOLARITZACIÓ DEL 33% i 10% 296,85

2016006883 CREU ROJA SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA PRESTATS FEBRER 2016 472,36

2016006943 CREU ROJA SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA PRESTATS MARÇ 2016 472,36

2016007017 DICELTRO GARRAF SL DOWNLIGHT LED 20W BLANCO 4200K CANVI LUMINÀRIA DEPEND. 1.162,34

2016007020 DICELTRO GARRAF SL PORTALAMPARAS DICROICA 220V CANVI LUMINÀRIA DEPENDÈNCIES 398,72

2016007028 TANDEM WELLNESS SL UTILITZACIÓ PISCINA - POSA-HI OLI - MES DE FEBRER 130,68

2016007030 DICELTRO GARRAF SL POMO PASO 600 LP 93,94

2016007031 TANDEM WELLNESS SL UTILITZACIÓ PISCINA - POSA-HI OLI - MARÇ 2016 108,90

2016007032 DICELTRO GARRAF SL PANTALLA ESTANCA 1X18W+RAE0.65 162,95

2016007035 DICELTRO GARRAF SL 1301-2-45 CERRADURA MCM C/CIL 73,18

2016007055 KRAVTSOVA OLEXANDRA Limpieza K2 409,23

2016007078 KRAVTSOVA OLEXANDRA Limpieza K2 417,37

2016007139 PERES SPORTS SL SILUETA ARMADA BLANCA 88.5x58 108,90

2016007164 PERES SPORTS SL SAQUES 30x50cm 143,45

2016007175 PLANCHA Y PINTURA LA COMETA SL MANETA EXTERIOR PORTON 266,61

2016007523 DICELTRO GARRAF SL ASSECADOR MANS - LLAR JUBILATS CALAFELL PLATJA 74,08
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TOTALTOTALTOTALTOTAL 69.659,9769.659,9769.659,9769.659,97

 
  
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes 
obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
 
15.- Aprovació expedient núm. 1/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació 
Castell de Calafell, per import de 190,80 euros.  
 
    
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
    
1.    Per la Resolució de  l’Oam Fundació Castell de Calafell de data 17 de març de 2016 s’ha iniciat 
l’expedient núm. 1/16 per aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
2. Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es reconegui 
un crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els serveis de què es 
tracta. 
 
3. Vistos els informes que s’adjunten a l’expedient. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
2. Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les hisendes locals. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb el vot a favor dels membres del 
PSC, PP, UAM, C’S, ERC, LA CUP i del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i l’abstenció 
dels membres de CIU, proposa al Ple: 
 
1.  Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/16 de l’Oam Fundació Castell de 
Calafell, per import de 190,80 euros, segons el següent detall: 
 
 

N. Reg. Fac.N. Reg. Fac.N. Reg. Fac.N. Reg. Fac.    Import Import Import Import     Nom TercerNom TercerNom TercerNom Tercer    2016201620162016    Consign.a 31/12/15Consign.a 31/12/15Consign.a 31/12/15Consign.a 31/12/15    
2015000375 121,00TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA F01/3360/2269900 sí 
2015000376 69,80LYRECO ESPAÑA SA F01/3360/2200000 sí 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 190,80190,80190,80190,80
 
  
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes 
obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6238.0 
Intervenció 15.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6258.0 
Intervenció 15.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6285.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada I per unanimitat del total de 
membres que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal acorda: 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/16 de l’Oam Fundació Castell de 
Calafell, per import de 190,80 euros, segons el següent detall: 
 
 

N. Reg. Fac.N. Reg. Fac.N. Reg. Fac.N. Reg. Fac.    Import Import Import Import     Nom TercerNom TercerNom TercerNom Tercer    2016201620162016    Consign.a 31/12/15Consign.a 31/12/15Consign.a 31/12/15Consign.a 31/12/15    
2015000375 121,00TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA F01/3360/2269900 sí 
2015000376 69,80LYRECO ESPAÑA SA F01/3360/2200000 sí 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 190,80190,80190,80190,80
 
  
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes 
obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
16.16.16.16.----    Aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM 
Fundació Castell de Calafell, per import de 921,47 euros. Fundació Castell de Calafell, per import de 921,47 euros. Fundació Castell de Calafell, per import de 921,47 euros. Fundació Castell de Calafell, per import de 921,47 euros.     
 
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
    
1.    Per la Resolució de  l’Oam Fundació Castell de Calafell de data 15 d’abril de 2016 s’ha iniciat 
l’expedient núm. 2/16 per aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
2. Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es reconegui 
un crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els serveis de què es 
tracta. 
 
3. Vistos els informes que s’adjunten a l’expedient. 
 
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 Econòmics I Urbanístics amb el vot a favor dels membres del 
PSC, PP, UAM, C’S, ERC, la CUP i del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, I les 
abstencions dels membres de CIU proposa al Ple: 
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1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/16 de l’Oam Fundació Castell de 
Calafell, per import de 921,47 euros, segons el següent detall: 
  
-Relació de factures núm. 5, d’import 421,47 €. 

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

 

N.Operació Nom Tercer Descripció Import  
2016000185 FERRETERIA JAUME SA GUANTS, PROTECTORS, ARMILLA REFLECTANT  192,78
2016000186 OPERA CATALONIA SL Terra Argilosa 7 m3 228,69
2016000219 MARTIN SCHMIDT M.A TASQUES PLA TREBALL WORK PACKAGE 6 (WP6) 2015500,00

TOTAL 921,47
  
 
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/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6301.0 
Intervenció 16.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6314.0 
Intervenció 16.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6339.0 
Intervenció 16.3.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6345.0 
Intervenció 16.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6351.0 
 
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 el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/16 de l’Oam Fundació Castell de 
Calafell, per import de 921,47 euros, segons el següent detall: 
  
-Relació de factures núm. 5, d’import 421,47 €. 

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

 

N.Operació Nom Tercer Descripció Import  
2016000185 FERRETERIA JAUME SA GUANTS, PROTECTORS, ARMILLA REFLECTANT  192,78
2016000186 OPERA CATALONIA SL Terra Argilosa 7 m3 228,69
2016000219 MARTIN SCHMIDT M.A TASQUES PLA TREBALL WORK PACKAGE 6 (WP6) 2015500,00

TOTAL 921,47
  
 
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes 
obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
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17.17.17.17.----    Donar compte decret de l’Alcaldia núm. 2016/662, de data 14/03/2016, corresponent a Donar compte decret de l’Alcaldia núm. 2016/662, de data 14/03/2016, corresponent a Donar compte decret de l’Alcaldia núm. 2016/662, de data 14/03/2016, corresponent a Donar compte decret de l’Alcaldia núm. 2016/662, de data 14/03/2016, corresponent a 
la la la la proposta d’acord en relació amb l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig Termini pel proposta d’acord en relació amb l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig Termini pel proposta d’acord en relació amb l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig Termini pel proposta d’acord en relació amb l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig Termini pel 
Període 2017Període 2017Període 2017Període 2017----2019.2019.2019.2019.    
    
 
El 14 de març de 2016, l’Alcalde ha dictat el decret que es transcriu literalment a continuació: 
    
    “DECRET NÚM. 662/2016“DECRET NÚM. 662/2016“DECRET NÚM. 662/2016“DECRET NÚM. 662/2016    
    
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT    
    
Pla Pressupostari a mig termini 2017-2019 
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. En data 14 de març s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a 
mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de 
la despesa. 
 
2. De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a 
mig termini per als exercicis 2017 a 2019, prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 
2015 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2016. Així mateix, a l’informe d’intervenció es 
detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització. 
 
3.  Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos 
d’actuació d’aquest mandat.     

Fonaments de Fonaments de Fonaments de Fonaments de dretdretdretdret    
 
1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del 
deute comercial, estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a 
mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual 
es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària i de deute públic.  
 
2. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre 
altres paràmetres: 
 
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les respectives 
Administracions Públiques. 
 
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva 
evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l’impacta de 
les mesures previstes per al període considerat. 
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- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses. 
-  Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de 
les finances públiques. 
 
3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris. 
 
4. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32de la LOEPSF, modificat per la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en el 
supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de 
l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net sempre 
amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la 
reducció de deute. 
  
5. La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 9/2013, de 20 
de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles especials per 
al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d'invertir  quan es tracti d'ajuntaments 
que tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior 
al 110% dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de pagament 
inferior a 30 dies. En aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini el percentatge de 
superàvit necessari a amortitzar operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en 
dèficits en termes de comptabilitat nacional.  
 
6. A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2016, les consideracions a tenir en compte en 
relació a la distribució d'aquest superàvit. 
    
7. En ús de les facultats que m’atorga l’art. 21 de l’LBRL i legislació concordant. 
    
ResolucióResolucióResolucióResolució    
 
Per tant, resolc: 
 
1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019, d’acord amb el següent 
detall que s’adjunta com annex. 
    
2. Trametre, abans del 14 de març,  el pla pressupostari a mig termini (període 2017-2019) al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 
 
3. Donar compte d’aquest acord pel Ple de la Corporació a la primera sessió que es celebri. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 

https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6357.0 
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat acorda: quedar-
ne assabentats. 

18.18.18.18.----    Donar compte de l’informe d’InterDonar compte de l’informe d’InterDonar compte de l’informe d’InterDonar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria de 15 d’abril, sobre el període venció i de Tresoreria de 15 d’abril, sobre el període venció i de Tresoreria de 15 d’abril, sobre el període venció i de Tresoreria de 15 d’abril, sobre el període 
mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016.mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016.mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016.mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016.    

La secretària accidental presenta l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 15 d’abril de 2016, 
que es transcriu a continuació: 

““““INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 303/2016INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 303/2016INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 303/2016INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 303/2016    

INFORME DE TRESORERIA NÚM. 43/2016INFORME DE TRESORERIA NÚM. 43/2016INFORME DE TRESORERIA NÚM. 43/2016INFORME DE TRESORERIA NÚM. 43/2016    

IIIIdentificació de l’expedientdentificació de l’expedientdentificació de l’expedientdentificació de l’expedient    
Informe sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre 
de l’exercici 2016, període de l’01/01/2016 a 31/03/2016. 

FFFFetsetsetsets        

 
Aquest informe recull la informació relativa al càlcul del període mig de pagament als proveïdors 
de l’Ajuntament de Calafell, del Patronat de Turisme i de l’OAM Fundació Castell de Calafell, 
referent al primer trimestre de l’exercici 2016, per donar compliment al Reial Decret 635/2014, de 
25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de 
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.    
  
Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets    
 
1. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del temps de pagament o 
retard en el pagament del deute comercial (LOEPSF). 
 
2. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig 
de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. 
 
En l’exposició de motius s’estableix que el període mig de pagament mesura el retard en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del 
període legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.  
 
Aquesta medició amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si l’Administració 
paga abans que hagin transcorregut els trenta dies naturals des de la presentació de les factures o 
certificacions d’obra, segons correspongui. 
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3. L’article 3 del RD 635/2014 defineix les operacions incloses en el càlcul, que seran aquelles 
factures que s’hagin expedit des de l’1 de gener de 2014 que constin al registre comptable de 
factures i les certificacions aprovades a partir d’aquesta mateixa data. 
 
S’exclouen expressament del càlcul: 
- Les obligacions contretes amb altres Administracions Públiques. 
- Les obligacions pagades amb càrrec al Fons pel finançament dels pagaments a proveïdors. 
- Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció amb motiu d’embargaments, 
manaments d’execució, procediments administratius de compensació o actes anàlegs dictats per 
òrgans judicials o administratius. 
- Les factures pagades per mitjà de bestretes de caixa fixa i/o pagaments a justificar, per tractar-
se de pagaments mitjançant una tresoreria descentralitzada i no informar el programa de 
comptabilitat de les dates certes de pagament. 
 
4. Els articles 4 i 5 del RD 635/2014 determinen les fórmules de càlcul  del període mig de 
pagament global a proveïdors i el de cada entitat, d’acord amb el següent detall: 

 
5. D’acord amb l’article 6.2 del RD 635/2014 les corporacions locals remetran al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord amb l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la LOEPSF, la següent informació relativa al període mig de pagament a 
proveïdors referit al trimestre anterior: 
 
a) El període mig de pagament global a proveïdors trimestral i la seva sèrie històrica. 
b) El període mig de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
c) La ràtio trimestral d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament trimestral de cada entitat i la sèrie històrica. 
 
La informació s’haurà de publicar en el portal web de l’Ajuntament seguint criteris homogenis 
que permetin garantir l’accessibilitat i transparència de la mateixa. A aquests efectes, el Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques facilitarà a les corporacions locals models tipus de 
publicació. 

Període mig de pagament = Σ (període mig de pagament de cada entitat * import operacions de l'entitat)

global a proveïdors Σ import operacions de les entitats

ratio operacions pagades * import total pagaments realitzats + 

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

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

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

pagades Import total pagaments realitzats

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

pendents de pagament Import total de pagaments pendents
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Anàlisi de les dades obtingudesAnàlisi de les dades obtingudesAnàlisi de les dades obtingudesAnàlisi de les dades obtingudes    

 
De les dades obtingudes es desprèn que el període mig de pagament de l’Ajuntament augmenta 
respecte el trimestre anterior, situant-se en 32,21 dies. La ràtio d’operacions pagades de 
l’Ajuntament, de 38,89 dies, està motivada per l’endarreriment en la tramitació i aprovació de les 
factures, produït principalment pels múltiples errors informàtics que ha provocat el programa de 
comptabilitat ABSIS en la tramitació, d’entre d’altres, l’expedient de liquidació i d’incorporació de 
romanents. L’Ajuntament ha disposat durant aquest trimestre de saldos bancaris suficients per fer 
front als pagaments pendents que es troben fóra del període legal de pagament. 
 
El període mig de pagament del Patronat de Turisme i de l’OAM Fundació Castell de Calafell s’ha 
reduït a la meitat respecte el trimestre anterior, mantenint-se per sota del màxim legal establert. 
 
Finalment, el període mig de pagament global de l’entitat se situa en 31,79 dies, per sobre del 
màxim establert legalment. 
 
En cas d’incompliment del període mig de pagament a proveïdors, en l’actualització del pla de 
tresoreria, cal incloure-hi mesures de sanejament que han de fer referència a la reducció de 
despeses, l’increment d’ingressos o a la gestió de cobraments i pagaments, d’acord amb l’article 
13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Les previsions del Pla de Tresoreria de l’Ajuntament de l’exercici 2016 posen de manifest 
l’existència de saldos bancaris suficients per fer front al pagament dins del termini legal de les 
obligacions reconegudes per la Corporació. L’incompliment del termini màxim està motivat 
principalment per causes externes derivades del mal funcionament del programa de comptabilitat 
ABSIS que, en cas de solventar-se, permetran que el PMP se situï dins del termini legal en el 
proper trimestre. 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

 
1. En aplicació de la metodologia de càlcul establerta en l’article 5 del RD 635/2014, de 25 de 
juliol, s’informa que el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de 
l’exercici 2016 és el següent: 
 

EntitatEntitatEntitatEntitat    
Ràtio Ràtio Ràtio Ràtio 

operacions operacions operacions operacions 
pagadespagadespagadespagades    

Import pagaments Import pagaments Import pagaments Import pagaments 
realitzatsrealitzatsrealitzatsrealitzats    

Ràtio operacions Ràtio operacions Ràtio operacions Ràtio operacions 
pendentspendentspendentspendents    

Import pagaments Import pagaments Import pagaments Import pagaments 
pendentspendentspendentspendents    

PMPPMPPMPPMP    

CalafellCalafellCalafellCalafell    38,89 3.449.008,95 25,15 3.259.128,88 32,21

OAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de Calafell    20,44 32.146,05 11,02 11.913,35 17,89

P. M. TurismeP. M. TurismeP. M. TurismeP. M. Turisme    12,04 42.558,82 3,66 48.867,44 7,56

PMP GlobalPMP GlobalPMP GlobalPMP Global    3.523.713,823.523.713,823.523.713,823.523.713,82 3.319.909,673.319.909,673.319.909,673.319.909,67 31,7931,7931,7931,79
 
2. Respecte el trimestre anterior, es constata un augment del període mig de pagament de 
l’Ajuntament i una significativa disminució del període mig dels organismes autònoms. El resultat 
global és superior al trimestre anterior i supera el màxim establert legalment. 
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3. Les previsions del Pla de Tresoreria de l’Ajuntament de l’exercici 2016 posen de manifest 
l’existència de saldos bancaris suficients per fer front al pagament, dins del termini legal, de les 
obligacions reconegudes per la Corporació. L’incompliment està motivat principalment per causes 
externes derivades del mal funcionament del programa de comptabilitat ABSIS que, en cas de 
solventar-se, permetran que el PMP se situï dins del termini legal en el proper trimestre. 
 
4. Aquesta informació s’ha de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i 
publicar-la en el portal web de l’Ajuntament de conformitat amb l’article 6.2 del Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol.” 
 
El Tinent d’alcalde proposa a la Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics quedar-ne 
assabentats i posar-ho en coneixement del Ple de la Corporació. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics I Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 

https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6374.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada I per unanimitat acorda: 
quedar-ne assabentats. 
 
19.19.19.19.----    Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 15 d’abril, sobre el Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 15 d’abril, sobre el Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 15 d’abril, sobre el Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 15 d’abril, sobre el 
compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2016, d’acord amb la Llei compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2016, d’acord amb la Llei compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2016, d’acord amb la Llei compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2016, d’acord amb la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen Mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercis’estableixen Mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercis’estableixen Mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercis’estableixen Mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.als.als.als.    
 
 
El secretari accidental presenta l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 15 d’abril de 2016, que 
es transcriu a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 302/2016“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 302/2016“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 302/2016“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 302/2016    

INFORME DE TRESORERIA NÚM. 42/2016INFORME DE TRESORERIA NÚM. 42/2016INFORME DE TRESORERIA NÚM. 42/2016INFORME DE TRESORERIA NÚM. 42/2016    

 
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
 
Informe sobre el compliment dels terminis de pagament corresponent al primer trimestre de 
l’exercici 2016, període de l’01/01/2016 al 31/03/2016. 
    
FetsFetsFetsFets    
 
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis de pagament de les 
obligacions reconegudes per l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació 
Castell de Calafell, referent al primer trimestre de l’exercici 2016, per donar compliment a la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
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Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets    
 

1. D’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada Ens local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini. 
 

2. L’article 4.4 d’aquesta Llei estableix que aquest informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les 
Comunitats Autònomes que tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 
 

3. L’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del Sector Públic, conforme a la redacció atorgada per la Llei 
11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor i de l’estímul del creixement 
i de la creació d’ocupació, estableix literalment el següent: 
 
“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 
contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de 
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las 
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.   
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 
desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente 
abono.” 
 
Així, el nou règim que resulta d’aplicació és el següent: 

• L’obligació de pagament dins dels 30 dies següents a la data d’aprovació de les certificacions o 
documents que acreditin la conformitat. 
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• L’obligació d’aprovar els documents anteriors dins dels 30 dies següents al lliurament efectiu dels 
béns o la prestació del servei, excepte acord exprés en contra establert en el contracte i en algun 
dels documents que regeixin la contractació. 

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

1. Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al compliment dels 
terminis de pagament de les obligacions reconegudes per l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de 
Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016, 
període de l’01/01/2016 al 31/03/2016, previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, és la següent: 
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AJUNTAMENT DE CALAFELL 
1t TRIMESTRE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

60 
 



 

61 
 



 

62 
 



 

63 
 

OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 
1t TRIMESTRE 2016 
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PATRONAT DE TURISME 
1t TRIMESTRE 2016 
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2. Trametre aquesta informació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.“ 
 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats.    
    

https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6383.0
        

El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat acorda: 
quedar-ne assabentats. 
 
20. Adhesió en la complementació de les prestacions en situacions d’incapacitat temporal 20. Adhesió en la complementació de les prestacions en situacions d’incapacitat temporal 20. Adhesió en la complementació de les prestacions en situacions d’incapacitat temporal 20. Adhesió en la complementació de les prestacions en situacions d’incapacitat temporal 
del personal de l’OAM Fundació Castell de Calafell al perdel personal de l’OAM Fundació Castell de Calafell al perdel personal de l’OAM Fundació Castell de Calafell al perdel personal de l’OAM Fundació Castell de Calafell al personal de l’Ajuntament de sonal de l’Ajuntament de sonal de l’Ajuntament de sonal de l’Ajuntament de 
Calafell.Calafell.Calafell.Calafell.    
    
Fets Fets Fets Fets     
    
1. El 7 de març de 2016 per acord de Ple ordinari d’aquesta Corporació es va acordar, entre 
d’altres extrems, introduir, per al personal laboral i funcionari al servei de l’Ajuntament de 
Calafell, nous supòsits al punt PRIMER. C) de l’acord de Ple de 27 de setembre de 2012, sobre 
la complementació, si escau, de les prestacions a percebre en situacions d’incapacitat 
temporal, i excloure la limitació de fins a un màxim de 8 mesos. 
 
2. En el punt quart d’aquest mateix acord de Ple es va acordar “Adquirir el compromís 
Corporatiu de què en el proper Ple, i prèvia la seva aprovació, si escau, pel Consell Rector de 
l’Organisme Autònom Municipal (OAM)- Fundació Castell de Calafell, s’adhereixi el seu 
personal a les millores que gaudeix el personal empleat de l’Ajuntament de Calafell respecte a 
la complementació de la prestació econòmica d’incapacitat temporal i els seus criteris de 
gestió.”  
 
3. El 27 de setembre de 2012, per acord de Ple, es va acordar per part d’aquesta Corporació, 
la regulació de la complementació de les prestacions en situacions d’incapacitat temporal per 
al personal laboral i funcionari que presta serveis a l’Ajuntament de Calafell. 
 
4. El 28 de desembre de 2015 per acord de Ple de l’Ajuntament de Calafell es va aprovar, 
entre d’altres extrems, l’adhesió parcial de les condicions del personal de l’OAM-Fundació 
Castell de Calafell al Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, en els 
extrems que en el mateix es detallen. 
 
5. Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Organisme Autònom Municipal-OAM- 
Fundació Castell de Calafell són suficients per fer front a aquesta possibilitat de complementar 
les prestacions per situacions d'incapacitat temporal, en els termes i amb les limitacions 
establertes, per dotar-se al personal en la totalitat de les seves retribucions. 
 
6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans número 117/2016, de 17 de març de 
2016, i que queda unit a l’expedient. 
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Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    
 
1. L’article 31 de l’EBEP, estableix que els empleats públics tenen dret a la negociació 
col·lectiva, representació i participació institucional per a la determinació de les seves 
condicions de treball. Per negociació col·lectiva, als efectes d’aquesta Llei, s’entén el dret a 
negociar la determinació de les condicions de treball dels empleats de l’Administració Pública. 
 
2. Article 8 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS) i articles 3 i 87 de l’ET pel que fa a la 
legitimació per negociar convenis col·lectius d'empresa o d'àmbit inferior correspon al comitè 
d'empresa, delegats de personal, si escau, o les seccions sindicals si n'hi ha, que en el seu 
conjunt, sumin la majoria dels membres del comitè. En aquest cas és el delegat de personal pel 
nombre de treballadors que té l’OAM. 
 
3. Article 92 de l’Estatut dels treballadors i Real Decret 718/2005, pel que fa a l’adhesió de 
convenis col·lectius. 
 
4. Article 9 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat que regula la prestació econòmica de la situació 
d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
5. La competència per aprovar l’adhesió parcial que s’ha acordat és del Ple, tal i com disposen 
la legislació bàsica de règim local, l’EBEP i l’article 175 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
6. Vist el que disposa l’article 8 dels Estatuts de l’Organisme Autònom Municipal Fundació 
Castell de Calafell pel que fa a les competències del Consell Rector. 
 
Proposta Proposta Proposta Proposta     
 
La Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
1. Aprovar que el personal de l’Organisme Autònom Municipal (OAM)- Fundació Castell de 
Calafell s’adhereixi a les millores que gaudeix el personal empleat de l’Ajuntament de Calafell 
respecte a la complementació de la prestació econòmica d’incapacitat temporal i els seus 
criteris de gestió, a partir de l’aprovació d’aquest acord pel Ple municipal, i sense efectes 
retroactius. 
 
2.Notificar aquest acord al delegat de personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell. 
 
3. .Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i en el 
portal de transparència, per al coneixement general. 
 
(https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6402.0 
Intervenció 20.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6414.0 
Intervenció 20.2.- Ramon Ferré Solé 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6445.0 
Intervenció 20.3.- Joan Maria Triadó Juan 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6448.0) 
Intervenció 20.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6476.0 
Intervenció 20.5.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6486.0 
Intervenció 20.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6506.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat d emembres que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 
 
1. Aprovar que el personal de l’Organisme Autònom Municipal (OAM)- Fundació Castell de 
Calafell s’adhereixi a les millores que gaudeix el personal empleat de l’Ajuntament de Calafell 
respecte a la complementació de la prestació econòmica d’incapacitat temporal i els seus 
criteris de gestió, a partir de l’aprovació d’aquest acord pel Ple municipal, i sense efectes 
retroactius. 
 
2.Notificar aquest acord al delegat de personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell. 
 
3. .Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i en el 
portal de transparència, per al coneixement general 
 
21.21.21.21.----    Aprovació del Pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Calafell, OAM Fundació Aprovació del Pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Calafell, OAM Fundació Aprovació del Pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Calafell, OAM Fundació Aprovació del Pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Calafell, OAM Fundació 
Castell de Calafell, Patronat de Turisme i CEMSSA.Castell de Calafell, Patronat de Turisme i CEMSSA.Castell de Calafell, Patronat de Turisme i CEMSSA.Castell de Calafell, Patronat de Turisme i CEMSSA.    
    
 
Fets 
 
• Atès que la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, i el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, de refosa de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i altres normes concordants, regulen 
la igualtat efectiva entre dones i homes, en virtut de les quals es desenvolupen les polítiques 
d’igualtat. 
 
• Atès que aquestes polítiques d’igualtat es despleguen en una doble vessant:  
 

14. Per una banda la vessant externa, per la qual l’Ajuntament de Calafell va aprovar el 
Pla Local d’Igualtat de Calafell 2015-2019, on es temporalitzen tot un seguit d’accions amb 
l’objectiu general d’eliminar les fonts de desigualtat entre homes i dones al municipi de Calafell 
per fer efectius tots els drets de les dones. 

15. Per altra banda la vessant interna, adreçada a totes les persones empleades de 
l’Ajuntament i del seu organisme autònom, Fundació Castell de Calafell. 
 
• Atès que s’ha dissenyat el Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM-
Fundació Castell de Calafell com a una eina estratègica, amb un conjunt ordenat d’accions 
adoptades després de la realització d’un diagnòstic de la situació laboral existent, amb dos 
objectius generals: 
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7. Respectar i fomentar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit 
laboral.  
 
8. Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de discriminació entre 
dones i homes. 
 
• Atès que els beneficis que es vinculen a la incorporació de la igualtat d’oportunitats a 
l’organització es poden concretar, bàsicament, més enllà del compliment de la legislació en 
matèria d’igualtat, donat que representa una eina de responsabilitat social de l’organització i 
fomenta la capacitat de les persones en condicions d’igualtat i sense discriminació de gènere. 
 
• Atès que aquest Pla ha estat aprovat per la representació del personal empleat de 
l’Ajuntament de Calafell i de l’Organisme Autònom Municipal – OAM Fundació Castell de 
Calafell. 
 
• Vist l’informe de la directora de Recursos Humans número 145/2016, de 18 d’abril. 
 
Fonaments de dret 
    
• Llei Orgànica, 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
• Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals. 
 
• Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Règim Local. 

PropostPropostPropostPropostaaaa    

 
La Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple:  
 
1. Aprovar el Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Calafell i de l’Organisme Autònom 
Municipal – Fundació Castell de Calafell, i que s’annexa a aquest acord, de conformitat amb 
els fets exposats i que té la finalitat global de concretar internament el compromís i la voluntat 
política d’aquesta organització respecte al compliment de les disposicions de la Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
2. Comunicar aquest acord a la totalitat de la plantilla de l’Ajuntament de Calafell i de 
l’Organisme Autònom Municipal – Fundació Castell de Calafell, i als seus representants de 
personal, mitjançant el portal de l’empleat. 
 
 
El Ple de la 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6518.0 
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Intervenció 21.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6525.0 
Intervenció 21.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6562.0 
Intervenció 21.3.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6584.0 
Intervenció 21.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6606.0 
Intervenció 21.5.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6611.0 
Intervenció 21.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6621.0 
Intervenció 21.7.- Joan Maria Triadó Juan 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6624.0 
Intervenció 21.8.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6656.0 
Intervenció 21.9.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6682.0 
Intervenció 21.10.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6685.0 
Intervenció 21.11.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6774.0 
Intervenció 21.12.- Adrià Ignaci Seras Viola 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6779.0 
Intervenció 21.13.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6797.0  
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat del total de 
membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 
 
1. Aprovar el Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Calafell, de l’Organisme Autònom 
Municipal – Fundació Castell de Calafell, i de l’empresa municipal CEMSSA (Calafell Empresa 
Municipal de Serveis, SA), i que s’annexa a aquest acord, de conformitat amb els fets exposats 
i que té la finalitat global de concretar internament el compromís i la voluntat política 
d’aquesta organització respecte al compliment de les disposicions de la Llei Orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
2. Comunicar aquest acord a la totalitat de la plantilla de l’Ajuntament de Calafell, de 
l’Organisme Autònom Municipal – Fundació Castell de Calafell, i a l’empresa municipal 
CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA), i als seus representants de personal, 
mitjançant el portal de l’empleat o qualsevol altra mitjà intern. 
 
 
ANNEXANNEXANNEXANNEX    
    
 

 
 

    

PLA D’IGUALTATPLA D’IGUALTATPLA D’IGUALTATPLA D’IGUALTAT    INTERNINTERNINTERNINTERN    DE DE DE DE 
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Introducció Introducció Introducció Introducció     

 

El dret de totes les persones a la igualtat i a la protecció contra la discriminació és un dret universal. La 

igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i la prohibició de qualsevol discriminació per raó de sexe, ha 

de constituir un fet real en les societats actuals. 

 

Les corporacions locals han de fomentar i ser pioneres en la implementació de mesures per assolir la 

igualtat real entre dones i homes, amb la creació de  polítiques, regidories i serveis específics que millorin 

les situacions de les dones a l’àmbit local.  

 

L’Ajuntament de Calafell des de l’any 2001 realitza polítiques d’Igualtat d’oportunitats a través de 

diferents actuacions i programes. Des del 2005 existeix la Regidoria d’Igualtat que s’encarrega de la 

gestió de les polítiques de gènere.  
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Calafell va aprovar el seu primer Pla Local de Polítiques de Dones el 2009 i la seva vigència ha estat del 

2009 al 2014. L’any 2015 va realitzar una nova diagnosi i la redacció participativa del nou Pla local 

d’Igualtat 2015-2019, que neix amb la voluntat d’implicar totes les àrees de l’Ajuntament per tal 

d’engegar actuacions per eliminar les desigualtats de gènere o almenys reduir-les, amb línies 

estratègiques d’intervenció en polítiques de gènere, amb l’objectiu general d’eliminar les fonts de 

desigualtat entre homes i dones al municipi de Calafell per fer efectius tots els drets de les dones.  

 

En la mateixa línia impulsora de la igualtat es proposa aquest Pla d’Igualtat Intern, per tal d’incidir en les 

diferents dimensions de la discriminació de gènere mitjançant línies estratègiques d’actuació que 

segueixen una única fita: la igualtat efectiva entre homes i dones. 

 

Volem agrair a totes les persones que han fet possible l’elaboració d’aquest Pla, que ha de ser el full de 

ruta de les polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de Calafell i del seu Organisme Autònom Fundació 

Castell de Calafell.  

 

  

1.1.1.1. Àmbit d’aplicacióÀmbit d’aplicacióÀmbit d’aplicacióÀmbit d’aplicació    

 

Aquest Pla Intern d’Igualtat dóna cobertura a tot el personal al servei de l’Ajuntament de Calafell i a 

l’Organisme Autònom Municipal- OAM- Fundació Castell de Calafell. 

 

 

 

2.2.2.2. Marc conceptual i legal Marc conceptual i legal Marc conceptual i legal Marc conceptual i legal     

 

Aquest apartat és una introducció al concepte i evolució de les polítiques d’igualtat, i al marc conceptual i 

legal en el que s’emmarquen els Plans d’Igualtat. 

 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Conceptes ClauConceptes ClauConceptes ClauConceptes Clau    

 

A continuació s’exposa la definició d’un seguit de conceptes clau en matèria de polítiques de 

gènere i d’igualtat: 

 

• Igualtat entre dones i homesIgualtat entre dones i homesIgualtat entre dones i homesIgualtat entre dones i homes    
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La condició d’esser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa 

de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els 

diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d’homes són igualment considerats, 

valorats i afavorits. (Llei 17/2015, Art.2).  

  
• Perspectiva de gènerePerspectiva de gènerePerspectiva de gènerePerspectiva de gènere    

La presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a 

l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les 

diverses actuacions, situacions i necessitat afectes les dones. La perspectiva de gènere permet de 

visualitzar dones i homes en llur dimensió biològica, psicològica, històrica i cultural, i també permet 

de trobar línies de reflexió i d’actuació per eradicar les desigualtats. (Llei 17/2015, Art.2).  

 

• Transversalitat de la perspectiva de gènere i dTransversalitat de la perspectiva de gènere i dTransversalitat de la perspectiva de gènere i dTransversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d’igualtate les polítiques d’igualtate les polítiques d’igualtate les polítiques d’igualtat    

Aplicació de la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones a totes les actuacions, a tots els 

nivells i a totes les etapes, reconeixent el valor que aporten dones i homes i aplicant de manera 

positiva els canvis necessaris per a millorar la societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les 

necessitats i les expectatives des dos sexes. (Llei 17/2015, Art.3).  

 
•     Diversitat i discriminació múltiple:Diversitat i discriminació múltiple:Diversitat i discriminació múltiple:Diversitat i discriminació múltiple:    

Ens referim a la diversitat com a tret característic de les identitats i realitats que viuen les dones, que 

prenen múltiples formes en funció d’altres elements més enllà del sexe. Alguns dels factors que 

tenen més importància l’hora de definir la diversitat són de caire cultural, ètnic, socioeconòmic, 

funcional, d’orientació sexual i d’edat. Conceptualment la diversitat no implica desigualtat ni 

discriminació, sinó únicament heterogeneïtat. Tot i així, i de la mateixa forma que succeeix amb el 

sexe, la resta de categories també ordenen la societat de forma jeràrquica, atorgant a les persones 

estatus valorats socialment com a superiors o inferiors.  

En aquest sentit es parla de discriminació múltiple com a: situació en què una dona, pel fet de 

pertànyer a altres grups que també solen ésser discriminats, pateix formes agreujades i específiques 

de discriminació. (Llei 17/2015, Art.2). 

 

 
2.2.2.2.2.2.2.2. Introducció a les polítiques d’igualtatIntroducció a les polítiques d’igualtatIntroducció a les polítiques d’igualtatIntroducció a les polítiques d’igualtat    

 

Les polítiques d’igualtat entre dones i homes tenen un llarg recorregut i han passat per diferents etapes 

durant les darreres dècades. En un inici, tenien com a objectiu redreçar les desigualtats de tracte i 
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l’exclusió de les dones en l’exercici d’alguns drets, com ara el dret al vot o l’accés a certes professions,  

garantint així la igualtat en el marc jurídic. Posteriorment, a la dècada dels 80, es va constatar que la 

igualtat de tracte a nivell jurídic no garantia la igualtat real, ja que homes i dones continuaven sense 

gaudir de les mateixes oportunitats. En aquest context es van impulsar les polítiques d’igualtat com un 

àmbit d’actuació específic, i els plans d’igualtat van constituir l’eina principal per al seu 

desenvolupament. Però aquest enfocament sectorial va esdevenir també insuficient per abordar un 

fenomen tant multidimensional, estructural i resistent al canvi, com és la igualtat de gènere1.  

 

Amb aquestes limitacions com a punt de partida, a la IV Conferència Mundial sobre les Dones de 

Nacions Unides celebrada l’any 1995 a Beijing es va definir la transversalitat de gènere (en anglès 

gender mainstreaming) com l’estratègia més adequada per l’avenç en la incorporació del principi 

d’igualtat entre dones i homes en les polítiques públiques. Aquesta nova estratègia pretenia fer un salt 

qualitatiu respecte les polítiques sectorials d’igualtat, sovint adreçades a les dones, per  centrar-se en els 

processos i les institucions on aquesta desigualtat es produeix2. En aquest sentit, s’ha utilitzat el terme 

“transversalitat de gènere” en referència a l’estratègia que incorpora  la perspectiva de gènere a totes les 

polítiques i actuacions públiques, de forma transversal en tota l’administració pública. 

En l’àmbit local, els Plans d’Igualtat segueixen una estratègia dual3: d’una banda, es compensen els 

efectes de la desigualtat a través de polítiques específiques orientades a dones (polítiques sectorials) i, de 

l’altra, s’incorpora la perspectiva de gènere a totes les àrees d’actuació (polítiques transversals).   

 

2.3.2.3.2.3.2.3. MarcMarcMarcMarc    legallegallegallegal    

    

• Constitució Espanyola 1978Constitució Espanyola 1978Constitució Espanyola 1978Constitució Espanyola 1978    

La Constitució espanyola recull com a drets i llibertats fonamentals vinculats al desenvolupament de la 

igualtat de gènere els següents articles: 

 

                                                 
1
 Alfama, E. i Alonso, A (2015). Las políticas de género en la administración pública. Una 

introducción. A Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria / Revista Vasca de 
Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, n.8, pp.24-4 
2 Alfama, E. i Cruells, M. (2011). Evaluación y políticas transversales: el caso de las políticas 
de género. X Congreso AECPA.  
3
 Alfama, E. i Alonso, A (2015). Las políticas de género en la administración pública. Una 

introducción. A Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria / Revista Vasca de 
Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, n.8, pp.24-41. 
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Article 14, en el títol I, capítol II: Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap 

discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social. 

 

Article 9.2, en el títol preliminar: Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la 

llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives (...). 

 

• Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la 

violència domèstica:violència domèstica:violència domèstica:violència domèstica:    

La Llei regula mesures de protecció per a les dones que pateixen agressions per part de la seva parella, i 

en general, per a les víctimes de violència en l’àmbit familiar. 

 

• Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere:Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere:Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere:Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere:    

Aquesta llei orgànica tracta la violència de gènere d’una manera integral i multidisciplinar. 

 

• Llei Orgànica, 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homesLlei Orgànica, 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homesLlei Orgànica, 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homesLlei Orgànica, 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes    

L’aprovació d’aquesta llei per part del govern espanyol l’any 2007 va representar un gran avenç pel que 

fa al compromís polític amb la igualtat entre dones i homes. Una de les novetats més importants d’aquesta 

llei radica en la previsió de polítiques actives per fer efectiu el principi d’igualtat. Parteix d’una concepció 

transversal del principi d’igualtat, que implica necessàriament diversos àmbits de l’ordenament de la 

realitat social, cultural i política.  

L’ article 14 de la llei estableix els criteris generals d’actuació dels poders públics, a nivell estatal, 

autonòmic i local:  

1. El compromís amb l’efectivitat del dretcompromís amb l’efectivitat del dretcompromís amb l’efectivitat del dretcompromís amb l’efectivitat del dret constitucional d’igualtat entre dones i homes. 

2. La integració del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en el conjunt de les polítiquesLa integració del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en el conjunt de les polítiquesLa integració del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en el conjunt de les polítiquesLa integració del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en el conjunt de les polítiques 

econòmica, laboral, social, cultural i artística, amb la finalitat d’evitar la segregació laboral i eliminar 

les diferències retributives, així com potenciar el creixement de l’empresariat femení a tots els 

àmbits que comprengui el conjunt de polítiques i el valor del treball de les dones, incloent el 

domèstic. 

3. La col·laboració i cooperació entre les diferents adminicol·laboració i cooperació entre les diferents adminicol·laboració i cooperació entre les diferents adminicol·laboració i cooperació entre les diferents administracions públiquesstracions públiquesstracions públiquesstracions públiques en l’aplicació del 

principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats. 

4. La participació equilibradaparticipació equilibradaparticipació equilibradaparticipació equilibrada de dones i homes a les candidatures electorals i en la presa de 

decisions. 

5. L’adopció de les mesures necessàries per a l’eradicació de la eradicació de la eradicació de la eradicació de la violència de gènere.violència de gènere.violència de gènere.violència de gènere. 
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6. La consideració de les singulars dificultats en què es troben les dones de col·lectius col·lectius col·lectius col·lectius 

especialment vulnerablesespecialment vulnerablesespecialment vulnerablesespecialment vulnerables, per a les quals els poder públics podran adoptar, igualment, mesures 

d’acció positiva. 

7. La protecció de la maternitatprotecció de la maternitatprotecció de la maternitatprotecció de la maternitat. 

8. L’establiment de mesures que assegurinmesures que assegurinmesures que assegurinmesures que assegurin la conciliacióla conciliacióla conciliacióla conciliació laboral i de la vida personal i familiar de 

les dones, així com el foment de la corresponsabilitat.   

9. El foment d’instruments ded’instruments ded’instruments ded’instruments de col·laboraciócol·laboraciócol·laboraciócol·laboració entre les diferents administracions públiques i administracions públiques i administracions públiques i administracions públiques i 

agents sociagents sociagents sociagents socialsalsalsals, les associacions de dones i altres entitats privades.  

10. El foment de l’efectivitat del principi d’igualtatl’efectivitat del principi d’igualtatl’efectivitat del principi d’igualtatl’efectivitat del principi d’igualtat entre dones i homes a les relacions 

entre particulars. 

11. La implantació d’unimplantació d’unimplantació d’unimplantació d’un llenguatge no sexistallenguatge no sexistallenguatge no sexistallenguatge no sexista en l’àmbit administratiu i el seu foment en 

la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques. 

12. La implantació d’unimplantació d’unimplantació d’unimplantació d’un llenguatge no sexistallenguatge no sexistallenguatge no sexistallenguatge no sexista en l’àmbit administratiu i el seu foment en 

la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques. 

13. Tots els punts en aquest article s’han de promoure i integrar de la mateixa manera en la 

política espanyola de cooperació internacionalcooperació internacionalcooperació internacionalcooperació internacional per al desenvolupament.   

• Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homesLlei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homesLlei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homesLlei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes    

 

Aquesta llei, aprovada el mes de juliol del 2015 al Parlament de Catalunya, apropa i acota les 

competències en matèria d’igualtat, de forma complementària a la Llei Orgànica 3/2007.  

L’article 3  de la llei estableix els principis pels quals totes les polítiques i actuacions dels poder públics 

han de regir-se: 

1. Transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d’igualtat de gènere 

2. Equilibri entre el treball de mercat i el treball domèstic i de cura de persones i coresponsabilitat 

en el treball 

3. Eradicació de la violència masclista 

4. Apoderament de les dones 

5. Democràcia paritària i participació paritària de dones i homes en els afers públics 

6. Visibilització i reconeixement de la perspectiva de les dones 

7. Justícia social i redistribució de la riquesa 

8. Ús no sexista ni estereotipat del llenguatge 

 

Més concretament, l’article 6, les funcions que corresponen als ens locals de Catalunya: 



 

82 
 

a) Estudiar i detectar les mancances i les necessitats de les dones, comptant amb la 

col·laboració de les associacions de dones. 

b) Sensibilitzar la població sobre les causes de la violència masclista i impulsar actuacions i 

campanyes de prevenció i posar a disposició de la població els serveis d’atenció necessaris per a les 

persones que pateixen les diverses manifestacions de la violència masclista. 

c) Atendre, informar i orientar les dones sobre programes i recursos per a facilitar 

l’exercici efectiu de llurs drets, i sensibilitzar homes i dones en termes d’igualtat de drets i deures. 

d) Crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la 

perspectiva de gènere en llurs actuacions polítiques. 

e) Establir les condicions de formació i capacitació del personal a llur servei.  

f) Dissenyar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat a què fa referència aquesta llei 

que afecten els ens locals. 

g) Fomentar l’autonomia personal i econòmica de les dones i impulsar l’ocupació femenina.  

h) Fomentar la presència de dones en els òrgans de participació i en els espais de presa de 

decisions. 

i) Donar suport als grups feministes i a les entitats de defensa dels drets de les dones, i 

impulsar-ne la participació en el disseny, l'elaboració, el desenvolupament i l'avaluació de les polítiques 

d’igualtat i de transversalització de gènere. 

j) Adequar i mantenir estadístiques actualitzades que permetin un coneixement de la 

situació diferencial de dones i homes en els diferents àmbits d’intervenció local. 

k) Dissenyar i aplicar polítiques destinades a eradicar les desigualtats i les explotacions de les 

dones en tots els àmbits locals d’intervenció. 

l) Complir-ne qualsevol altra que li atribueixi la legislació vigent.  

   

• LleLleLleLlei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals.i 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals.i 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals.i 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals.    

    

L’article 45 d’aquesta Llei estableix que és obligació de l’empresa garantir la seguretat i la salut del 

personal en tots els aspectes relacionats amb el treball. 

    

• Reial Decret Legislatiu Reial Decret Legislatiu Reial Decret Legislatiu Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa de la Llei de 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa de la Llei de 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa de la Llei de 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa de la Llei de 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.    

    

La Disposició Addicional 7 de la llei estableix: Plans d’Igualtat. 
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“1. Les administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en 

l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 

discriminació laboral entre dones i homes. 

2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, les administracions públiques han d'elaborar i 

aplicar un pla d'igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del 

personal funcionari que sigui aplicable, en els termes previstos en el mateix.” 
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3.3.3.3. Definició i objectius del Pla d’IgualtatDefinició i objectius del Pla d’IgualtatDefinició i objectius del Pla d’IgualtatDefinició i objectius del Pla d’Igualtat    

 
Un Pla d’igualtat és una estratègia de l’organització destinada a assolir la igualtat real entre dones i 

homes, i consisteix en l’establiment i la implementació d’un conjunt de mesures, després de la realització 

d’una diagnosi de situació a l’organització, aplicades de forma transversal a totes les àrees, afectant la 

seva totalitat. El Pla ha de fixar els objectius concrets d’igualtat a assolir, les estratègies i pràctiques a 

adoptar per la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels 

objectius. 

 

El Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Calafell i OAM- Fundació de Calafell vol incorporar mesures 

per garantir la igualtat entre homes i dones en l’accés al lloc de treball, formació i promoció professional i 

en les condicions de treball. També inclou, a més a més dels drets laborals entre els treballadors i 

treballadores, la protecció enfront de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 

 

D’una forma informal aquesta Corporació està duent a terme objectius implícits d’igualtat entre homes i 

dones, si bé, l’objectiu d’aquest Pla és formalitzar i aconseguir protocols escrits d’accions encaminades a 

l’objecte principal: la igualtat entre homes i dones.  

 

Els beneficis que es vinculen a la incorporació de la igualtat d’oportunitats a l’organització es poden 

concretar, bàsicament, en el compliment de la legislació en matèria d’igualtat, i responsabilitat social de 

l’organització. 

 

S’estableixen dos objectius generals: 

 

1. Respectar i fomentar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral.  

 

2. Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de discriminació entre 

dones i homes. 

 

A més, s’estableixen uns objectius específics, detallats en les línies estratègiques d’intervenció a assolir 

per tal que la Corporació i l’OAM-Fundació Castell de Calafell consolidin un grau d’igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes òptim. Els objectius específics es nodreixen d’un determinat nombre 

d’accions a desenvolupar per la Corporació, per tal de ser assolits, d’acord amb el Pla de Treball anual 

que es determini. 
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4.4.4.4. Vigència del PlaVigència del PlaVigència del PlaVigència del Pla    

 
Aquest Pla d’Igualtat intern tindrà una vigència de 3 anys i mantindrà la seva pròrroga fins que es revisi i 
s’aprovi un nou Pla d’Igualtat. 
 
 

5.5.5.5. MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia    

 

5.1.5.1.5.1.5.1. Diagnosi: resultats de les dades quantitatives Diagnosi: resultats de les dades quantitatives Diagnosi: resultats de les dades quantitatives Diagnosi: resultats de les dades quantitatives     

 

Aquest Pla d’Igualtat intern ha seguit dues fases principals: 

 

Fase 1: Diagnosi quantitativa de la plantilla de personal: Per poder realitzar aquest Pla d’Igualtat 

intern entre homes i dones és necessari conèixer la situació prèvia existent a través d’una diagnosi. Per 

fer-la es necessita analitzar quantitativament les dades del personal desagregades per sexe.  

 

Quantitativament, s’han extret dades referents a l’estructura de la plantilla i relació de llocs de treball: 

homes i dones, edat mitjana, permisos per conciliació, classificació dels llocs de treball per grups, 

antiguitat, tipus de personal (laboral o funcionari), salari mitjà. 

  

Per extreure’n les dades, el Departament de Recursos Humans ha aportat la informació obrant a les seves 

bases de dades. Aquestes dades ens permeten fer una anàlisi de l’estructura dels recursos humans de 

l’Ajuntament de Calafell i l’OAM-Fundació Castell de Calafell. Les dades extretes responen a les 

persones de plantilla (s’han exclòs els plans d’ocupació per no desvirtuar les dades reals de la Corporació) 

que es trobaven en actiu en el mes de gener de 2016, tant a l’Ajuntament de Calafell com a l’OAM-

Fundació Castell de Calafell.  

 

 

Fase 2: Elaboració del Pla Intern d’Igualtat i línies d’actuació. Prèviament a la redacció final s’ha 

donat participació a la representació del personal, i es crea una Comissió d’Igualtat per tal de dur a terme 

el seguiment i avaluació del Pla. El pla conté línies d’actuació que són les accions a implementar segons 

el calendari que s’estableix, amb el compromís tècnic i polític. necessari.  



 

 

5.2.5.2.5.2.5.2. Estructura de la plantillaEstructura de la plantillaEstructura de la plantillaEstructura de la plantilla

 

En aquest apartat s’analitza l’estructura de la 

Fundació Castell de Calafell, prestant especial atenció a la manera com les dones estan representades en 

les diferents àrees o departaments, categories professionals, llocs de treball, antiguitats

de responsabilitat. També s’analitza l’edat i l’antiguitat entre homes i dones.

    
5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. DISTRIBUCIÓ PER SEXEDISTRIBUCIÓ PER SEXEDISTRIBUCIÓ PER SEXEDISTRIBUCIÓ PER SEXE

 
AJUNTAMENT DE CALAFELL

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DE PERSONES: 

HOMES : 

DONES : 
 
Pel que fa al nombre d’homes i dones que hi ha a l’Ajuntament, es dona paritat en la seva plantilla. Es 

parla de paritat referint-se a una composició amb un mínim del 40% i un màxim del 60% per sexe.

Cal veure com està repartida aquesta distribució, si hi ha àrees o departaments que estan més feminitzats i 

d’altres més masculinitzats. Aquest aspecte es troba en l’apartat 5.2.3., que fa referència a la distribució 

dels homes i les dones en les diferents àrees o departamen

 
 

Estructura de la plantillaEstructura de la plantillaEstructura de la plantillaEstructura de la plantilla    

En aquest apartat s’analitza l’estructura de la plantilla, tant del personal de l’Ajuntament, com de l’OAM

Fundació Castell de Calafell, prestant especial atenció a la manera com les dones estan representades en 

les diferents àrees o departaments, categories professionals, llocs de treball, antiguitats

de responsabilitat. També s’analitza l’edat i l’antiguitat entre homes i dones. 

DISTRIBUCIÓ PER SEXEDISTRIBUCIÓ PER SEXEDISTRIBUCIÓ PER SEXEDISTRIBUCIÓ PER SEXE    

AJUNTAMENT DE CALAFELL  

 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell 

280 

149 53% 

131 47% 

Pel que fa al nombre d’homes i dones que hi ha a l’Ajuntament, es dona paritat en la seva plantilla. Es 

se a una composició amb un mínim del 40% i un màxim del 60% per sexe.

repartida aquesta distribució, si hi ha àrees o departaments que estan més feminitzats i 

d’altres més masculinitzats. Aquest aspecte es troba en l’apartat 5.2.3., que fa referència a la distribució 

dels homes i les dones en les diferents àrees o departaments. 
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plantilla, tant del personal de l’Ajuntament, com de l’OAM- 

Fundació Castell de Calafell, prestant especial atenció a la manera com les dones estan representades en 

les diferents àrees o departaments, categories professionals, llocs de treball, antiguitats, i diferents nivells 

Pel que fa al nombre d’homes i dones que hi ha a l’Ajuntament, es dona paritat en la seva plantilla. Es 

se a una composició amb un mínim del 40% i un màxim del 60% per sexe. 

repartida aquesta distribució, si hi ha àrees o departaments que estan més feminitzats i 

d’altres més masculinitzats. Aquest aspecte es troba en l’apartat 5.2.3., que fa referència a la distribució 



 

 

OAM- FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
 

OAM - NUMERO DE PERSONES : 

HOMES : 
DONES : 

 
En el cas de l’OAM predomina el nombre de dones. Cal veure com està repartida aquesta distribució per 
categories (apartat 5.2.3). 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OAM
 
  

FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL  

 

33% 
67% 

En el cas de l’OAM predomina el nombre de dones. Cal veure com està repartida aquesta distribució per 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OAM-Fundació Castell de Calafell 
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En el cas de l’OAM predomina el nombre de dones. Cal veure com està repartida aquesta distribució per 



 

 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. DISTRIBUCIÓ PER SEXE. MITJANA D’EDATDISTRIBUCIÓ PER SEXE. MITJANA D’EDATDISTRIBUCIÓ PER SEXE. MITJANA D’EDATDISTRIBUCIÓ PER SEXE. MITJANA D’EDAT

    
AJUNTAMENT DE CALAFELL

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell
 
 
 
 

EDAT MITJA PERSONAL:46,07

HOMES : 46,93 anys 

DONES : 45,09 anys 
 
La mitja d’edat de la plantilla de personal de l’Ajuntament és de 46 anys, i existeix una paritat de mitja 

d’edat entre homes i dones. 

 
OAM- FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
 

OAM - EDAT MITJA PERSONAL :

HOMES :  

DONES : 41,17 
 
En el cas de l’OAM la plantilla, tot i que hi ha una diferència més alta entre homes i dones amb la mitja 
de la plantilla, no és significativa.  
 
 
 

DISTRIBUCIÓ PER SEXE. MITJANA D’EDATDISTRIBUCIÓ PER SEXE. MITJANA D’EDATDISTRIBUCIÓ PER SEXE. MITJANA D’EDATDISTRIBUCIÓ PER SEXE. MITJANA D’EDAT    

AJUNTAMENT DE CALAFELL  

 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell 

46,07 anys 

 102% 

 98% 

La mitja d’edat de la plantilla de personal de l’Ajuntament és de 46 anys, i existeix una paritat de mitja 

FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL  

EDAT MITJA PERSONAL :  38,78 anys 

anys 88% 

 anys 106% 

En el cas de l’OAM la plantilla, tot i que hi ha una diferència més alta entre homes i dones amb la mitja 
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La mitja d’edat de la plantilla de personal de l’Ajuntament és de 46 anys, i existeix una paritat de mitja 

En el cas de l’OAM la plantilla, tot i que hi ha una diferència més alta entre homes i dones amb la mitja 



 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades de 
 
 

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. DISTRIBUCIÓ PER DEPARTAMENTS I SEXEDISTRIBUCIÓ PER DEPARTAMENTS I SEXEDISTRIBUCIÓ PER DEPARTAMENTS I SEXEDISTRIBUCIÓ PER DEPARTAMENTS I SEXE

AJUNTAMENT DE CALAFELL

Alcaldia, Transparència i Comunicació

Alcaldia 

Centres Cívics 

Comunicació 

Medi Ambient i Seguretat 

Medi Ambient 

Recursos Humans 
Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Protecció 
Civil  

Qualitat de Vida i Promoció Econòmica

Promoció Econòmica 

Qualitat de Vida 

Treball 

Serveis Econòmics i Urbanístics 

Gestió Tributària 

Secretaria General 

Serveis Econòmics 

Serveis Jurídics, Contractació i Compres
Tecnologies de la Informació i Comunicació 
(TIC) 

Urbanisme i Obres 

Turisme i Via Pública 

Esports 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OAM-Fundació Castell de Calafell 

DISTRIBUCIÓ PER DEPARTAMENTS I SEXEDISTRIBUCIÓ PER DEPARTAMENTS I SEXEDISTRIBUCIÓ PER DEPARTAMENTS I SEXEDISTRIBUCIÓ PER DEPARTAMENTS I SEXE    

AJUNTAMENT DE CALAFELL  

DONES  HOMES  

Alcaldia, Transparència i Comunicació 50% 50% 

50% 50% 

67% 33% 

33% 67% 

 24%  76% 

55% 45% 

80% 20% 
Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Protecció 

 14%  86% 

Qualitat de Vida i Promoció Econòmica  74%  26% 

 56%  44% 

 100% 0% 

100% 0% 

  74%  26% 

90% 10% 

 76% 24% 

 92% 8% 

Serveis Jurídics, Contractació i Compres 83% 17% 
Tecnologies de la Informació i Comunicació 

33% 67% 

46% 54% 

 27%  73% 

25% 75% 
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TOTAL 
% TOTAL 
PLANTILLA  

 5,0% 

0,7% 

2,1% 

2,1% 

 30,7% 

 3,9% 

1,8% 

 24,6% 

 16,8% 

 9,6% 

 5,4% 

1,8% 

 25,0% 

 3,6% 

 8,9% 

 4,6% 

2,1% 

1,1% 

 4,6% 

 22,5% 

 4,3% 
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Joventut 25% 75% 1,4% 

Turisme 86% 14% 2,5% 

Via Pública 17%  83%  14,6% 

TOTAL  131 46,8% 149 53,2% 280 100% 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell 
 
Segons les dades que es mostren a la taula, hi ha una segregació horitzontal. Hi ha departaments totalment 

feminitzats, com són Recursos Humans, Qualitat de Vida, Treball, Gestió tributària, Secretaria General, 

Serveis Econòmics, Serveis Jurídics i Turisme; i d’altres ocupats majoritàriament per homes, com ara 

Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Protecció Civil, Tecnologies de la Informació i Comunicació, Esports, 

Joventut i Via Pública.  

 

Hi ha 3 àrees (Medi Ambient i Seguretat, Serveis Econòmics i Urbanisme, i Turisme i Via Pública) que 

concentren el 78,20% de la plantilla, i mostren segregació horitzontal. El Departament de Seguretat 

Ciutadana (on es troba la Policia Local), el Departament d’Esports (amb el conjunt de conserges de 

manteniment), el Departament de Joventut i el Departament de Via Pública (on es troba la Brigada 

municipal), són serveis masculinitzats; mentre que Serveis Econòmics i Urbanístics, llevat del 

Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació, són serveis clarament feminitzats. Per tant, 

els homes es concentren en llocs de treball relacionats amb l’autoritat i la força física, rols atribuïts 

tradicionalment als homes, i les dones es concentren en llocs de treball administratius o bé d’atenció 

social i cura de les persones, rols també tradicionalment feminitzats. 

 
OAM-FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 
 

DONES  HOMES  TOTAL 
% TOTAL 
PLANTILLA  

Tècnic / a auxiliar 50% 50% 22,2% 

Informador/a de Patrimoni 75% 25% 44,4% 

Conserge 67% 33% 33,3% 

TOTAL  66,7% 33,3% 100% 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OAM-Fundació Castell de Calafell 
 

Segons les dades que es mostren a la taula, a l’OAM-Fundació Castell de Calafell la segregació 

horitzontal no es troba d’una forma accentuada, i en tot cas, predomina el sexe femení en els seus llocs de 

treball. 

  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4. DISTRIBUCIÓ PER CATEGORIES I SEXEDISTRIBUCIÓ PER CATEGORIES I SEXEDISTRIBUCIÓ PER CATEGORIES I SEXEDISTRIBUCIÓ PER CATEGORIES I SEXE

    
    
AJUNTAMENT DE CALAFELLAJUNTAMENT DE CALAFELLAJUNTAMENT DE CALAFELLAJUNTAMENT DE CALAFELL    

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell
 

CATEGORIES 

A1/A2 (comandaments)

A1/A2 (tècnic/a) 

C1 (administració) 

C1/C2 (sergents/caporals)

C2 (administració) 

C2 (brigada) 

C2 (policia) 

AP (conserges/agutzil/etc)

AP (peó brigada) 

TOTAL 

DISTRIBUCIÓ PER CATEGORIES I SEXEDISTRIBUCIÓ PER CATEGORIES I SEXEDISTRIBUCIÓ PER CATEGORIES I SEXEDISTRIBUCIÓ PER CATEGORIES I SEXE    

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell 

TOTAL DONES HOMES

A1/A2 (comandaments) 

   

  

C1/C2 (sergents/caporals)   

   

  

  

AP (conserges/agutzil/etc)   

  

280 131 149 
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HOMES 
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Per tal d'avaluar si existeix segregació vertical, s'ha analitzat el nombre de dones i homes per grups 

professionals. 

L’Ajuntament de Calafell situa el gruix de la plantilla en el grup C2, i si observem el grup C2 de personal 

d’administració, existeix una disparitat entre homes i dones, respecte del total de persones, amb una alta 

representació de personal femení. En canvi, el grup C2 de policia i brigada, la disparitat ve donada per 

una forta representació masculina, i en el cas de la brigada, el 100% són homes. El mateix succeeix en les 

categories AP de peons de brigada, i amb alguna representació femenina en les categories AP de 

conserges i agutzils. 

En el grup C1 de personal d’administració les dones es troben molt més representades. Per contra, el grup 

C1 de policia (sergents i caporals) la representació femenina és nul·la.  

En canvi, pel que fa al grup de comandaments (A1/A2)existeix una paritat absoluta entre homes i dones. I 

en el grups de tècnics (a1/A2)hi ha una major representació femenina. Això mostra un equilibri entre 

ambdós sexes, fet que reforça la sensibilització en matèria d’igualtat. 

  

Per tant, tot i que el gruix de la plantilla es troba en el grup C2 de personal d’administració (feminitzat) i 

el grup C2 de policia (masculitzat), en la resta de grups professionals les dones estan més representades 

que els homes en aquells grups que requereixen un nivell d’estudis més alt (A1 i A2) en comparació als 

homes, mentre que els homes tenen major presència en el grup AP que requereix un nivell d’estudis més 

baix. 

 
OAM-FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 

CATEGORIES TOTAL DONES HOMES 
C1 (tècnic/a auxiliar) 

C2 (informador/a) 

AP (conserges/agutzil/etc) 

TOTAL 
 



 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OAM
 

En el cas de l’OAM, no hi ha una segregació vertical ni horitzontal molt marcada, si bé la majoria dels 

llocs són ocupats pel sexe femení. No obstant això, en el els llocs de treball de grup C1, de tècnic auxiliar, 

hi ha paritat absoluta entre homes i dones.

 
 
 
 

5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.5. DISTRIBUCIÓ PER RETRIBUCIONS I SEXEDISTRIBUCIÓ PER RETRIBUCIONS I SEXEDISTRIBUCIÓ PER RETRIBUCIONS I SEXEDISTRIBUCIÓ PER RETRIBUCIONS I SEXE

 
AJUNTAMENT DE CALAFELL
 

A continuació es presenta un anàlisi de l’estructura retributiva amb la voluntat de contrastar i obtenir un 

anàlisi rigorós dels resultats. Per fer l’anàlisi de l’estructura retributiva s’han tingut en compte les 

retribucions ordinàries periòdiques mensual

Per tal d’analitzar l’estructura retributiva de l’Ajuntament, la diagnosi procedeix a comparar la retribució 

mitja, veure quins resultats donen i extreure’n conclusions. Per tant, sempre s’està parlant 

cap cas s’està dient que per al mateix lloc de treball dones i homes obtinguin retribucions diferents, sinó 

que analitza els grups professionals en el seu conjunt i les mitges de retribució per sexe.

  

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OAM-Fundació Castell de Calafell 

el cas de l’OAM, no hi ha una segregació vertical ni horitzontal molt marcada, si bé la majoria dels 

llocs són ocupats pel sexe femení. No obstant això, en el els llocs de treball de grup C1, de tècnic auxiliar, 

hi ha paritat absoluta entre homes i dones. 

DISTRIBUCIÓ PER RETRIBUCIONS I SEXEDISTRIBUCIÓ PER RETRIBUCIONS I SEXEDISTRIBUCIÓ PER RETRIBUCIONS I SEXEDISTRIBUCIÓ PER RETRIBUCIONS I SEXE    

AJUNTAMENT DE CALAFELL  

A continuació es presenta un anàlisi de l’estructura retributiva amb la voluntat de contrastar i obtenir un 

anàlisi rigorós dels resultats. Per fer l’anàlisi de l’estructura retributiva s’han tingut en compte les 

retribucions ordinàries periòdiques mensuals, exclosos els triennis per no desvirtuar l’estudi. 

Per tal d’analitzar l’estructura retributiva de l’Ajuntament, la diagnosi procedeix a comparar la retribució 

mitja, veure quins resultats donen i extreure’n conclusions. Per tant, sempre s’està parlant 

cap cas s’està dient que per al mateix lloc de treball dones i homes obtinguin retribucions diferents, sinó 

que analitza els grups professionals en el seu conjunt i les mitges de retribució per sexe.
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el cas de l’OAM, no hi ha una segregació vertical ni horitzontal molt marcada, si bé la majoria dels 

llocs són ocupats pel sexe femení. No obstant això, en el els llocs de treball de grup C1, de tècnic auxiliar, 

A continuació es presenta un anàlisi de l’estructura retributiva amb la voluntat de contrastar i obtenir un 

anàlisi rigorós dels resultats. Per fer l’anàlisi de l’estructura retributiva s’han tingut en compte les 

s, exclosos els triennis per no desvirtuar l’estudi.  

Per tal d’analitzar l’estructura retributiva de l’Ajuntament, la diagnosi procedeix a comparar la retribució 

mitja, veure quins resultats donen i extreure’n conclusions. Per tant, sempre s’està parlant de mitges i en 

cap cas s’està dient que per al mateix lloc de treball dones i homes obtinguin retribucions diferents, sinó 

que analitza els grups professionals en el seu conjunt i les mitges de retribució per sexe. 



 

 

CATEGORIES 
Salari mitjà per 
categoria

A1/A2 (comandaments) 5.026,51

A1/A2 (tècnic/a) 2.811,99

C1 (administració) 2.177,78

C1/C2 (sergents/caporals) 3.223,22

C2 (administració) 1.513,33

C2 (brigada) 1.620,19

C2 (policia) 2.519,69

AP (conserges/agutzil/etc) 1.288,10

AP (peó brigada) 1.461,89

SALARI MITJA GENERAL 2.060,47
 
 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell
 
 
 

 

 

Mitja total:  

Fent la mitja total de les retribucions de la plantilla de l’Ajuntament, les dones cobren un 11% menys de 

la mitja i un 20% menys que els homes, fet que ve donat perquè hi ha 

representades per dones, a més el número d’homes és també major.

 

Salari mitjà per 
categoria ONES HOMES 

Salari mitja 
GENERAL

% sobre la mitja 
per categoria 
DONES

5.026,51 4.473,72 5.689,86 2.060,47 89% 

2.811,99 2.565,51 3.189,92 2.060,47 91% 

2.177,78 2.065,26 2.548,68 2.060,47 95% 

3.223,22 0,00 3.223,22 2.060,47 0% 

1.513,33 1.469,28 1.672,78 2.060,47 97% 

1.620,19 0,00 1.620,19 2.060,47 0% 

2.519,69 2.495,47 2.524,30 2.060,47 99% 

1.288,10 1.192,06 1.327,39 2.060,47 93% 

1.461,89 0,00 1.461,89 2.060,47 0% 

2.060,47 1.843,35 2.250,68 89% 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell 

Fent la mitja total de les retribucions de la plantilla de l’Ajuntament, les dones cobren un 11% menys de 

la mitja i un 20% menys que els homes, fet que ve donat perquè hi ha categories que no estan 

representades per dones, a més el número d’homes és també major. 
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% sobre la mitja 
per categoria 
DONES 

% sobre la mitja 
per categoria 
HOMES 

113% 

113% 

117% 

100% 

111% 

100% 

100% 

103% 

100% 

109% 

 

Fent la mitja total de les retribucions de la plantilla de l’Ajuntament, les dones cobren un 11% menys de 

categories que no estan 



 

 

Pel que fa a les retribucions dels grups de comandament, tècnics i personal d’administració, hi ha 

diferències retributives entre homes i dones.

OAM-FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL

CATEGORIES 
C1 (tècnic/a) 

C2 (educador/informador) 

AP (conserges/agutzil/etc) 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OAM
 

En el cas de l’OAM-Fundació Castell de Calafell existeix equitat 

AP es troba per sota de la retribució mitja donat que són treballs a temps parcial en determinades èpoques 

de l’any. I el grup C2 hi ha aquesta diferència perquè hi ha llocs de treball a temps parcial.

  

5.2.6.5.2.6.5.2.6.5.2.6. DISTRIBUCIÓDISTRIBUCIÓDISTRIBUCIÓDISTRIBUCIÓ    PER ANTIGUITAT I SEXEPER ANTIGUITAT I SEXEPER ANTIGUITAT I SEXEPER ANTIGUITAT I SEXE

 
AJUNTAMENT DE CALAFELL

ANYS D'ANTIGUITAT TOTAL 

fins a 5 anys  

de 5 a 10 anys  

de 10 a 15 anys  

de 15 a 20 anys  

Pel que fa a les retribucions dels grups de comandament, tècnics i personal d’administració, hi ha 

diferències retributives entre homes i dones. 

DE CALAFELL  

Salari mitjà per 
categoria DONES HOMES 

Salari mitja 
GENERAL

1.923,94 1.923,94 1.923,94 1.238,34

1.178,16 1.151,98 1.256,70 1.238,34

861,52 861,52 861,52 1.238,34

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OAM-Fundació Castell de Calafell 

Fundació Castell de Calafell existeix equitat retributiva entre homes i dones. El grup 

AP es troba per sota de la retribució mitja donat que són treballs a temps parcial en determinades èpoques 

de l’any. I el grup C2 hi ha aquesta diferència perquè hi ha llocs de treball a temps parcial.

PER ANTIGUITAT I SEXEPER ANTIGUITAT I SEXEPER ANTIGUITAT I SEXEPER ANTIGUITAT I SEXE    

AJUNTAMENT DE CALAFELL  

TOTAL  DONES HOMES 
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Pel que fa a les retribucions dels grups de comandament, tècnics i personal d’administració, hi ha 

Salari mitja 
GENERAL 

% sobre la mitja 
per categoria 
DONES 

% sobre la 
mitja per 
categoria 
HOMES 

1.238,34 100% 100% 

1.238,34 98% 107% 

1.238,34 100% 100% 

 

retributiva entre homes i dones. El grup 

AP es troba per sota de la retribució mitja donat que són treballs a temps parcial en determinades èpoques 

de l’any. I el grup C2 hi ha aquesta diferència perquè hi ha llocs de treball a temps parcial. 

% sobre el total  
DONES 

% sobre el total  
HOMES 

27% 73% 

49% 51% 

50% 50% 

75% 25% 



 

 

de 20 a 25 anys  

de 25 a 30 anys  

de 30 a 35 anys 

de 35 a 40 anys 

de 40 a 45 anys 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades de 
 
Com a dades significatives en trobem dues: hi ha un 75% de dones amb una antiguitat de 40 a 45 anys, el 

que significa que tenen un llarg recorregut professional a l’administració; i que hi ha un 73% d’homes 

amb una antiguitat de fins a 5 anys, el que significa que l’accés a la funció pública ha estat 

majoritàriament masculina. Caldria analitzar si els llocs de treball ofertats obeeixen a llocs de treball 

tradicionalment masculinitzats.  

 
OAM- FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL

ANYS 
D'ANTIGUITAT TOTAL  DONES

fins a 5 anys 

de 5 a 10 anys 

 

  

  

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell 

Com a dades significatives en trobem dues: hi ha un 75% de dones amb una antiguitat de 40 a 45 anys, el 

que significa que tenen un llarg recorregut professional a l’administració; i que hi ha un 73% d’homes 

ins a 5 anys, el que significa que l’accés a la funció pública ha estat 

majoritàriament masculina. Caldria analitzar si els llocs de treball ofertats obeeixen a llocs de treball 

FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL  

DONES HOMES 
% sobre el 
total DONES 

% sobre el 
total HOMES

50% 50% 

100% 0% 
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44% 56% 

31% 69% 

33% 67% 

11% 89% 

75% 25% 

 

Com a dades significatives en trobem dues: hi ha un 75% de dones amb una antiguitat de 40 a 45 anys, el 

que significa que tenen un llarg recorregut professional a l’administració; i que hi ha un 73% d’homes 

ins a 5 anys, el que significa que l’accés a la funció pública ha estat 

majoritàriament masculina. Caldria analitzar si els llocs de treball ofertats obeeixen a llocs de treball 



 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OAM
 

Com a dada significativa trobem que les dones tenen una antiguitat més alta que els homes.

5.2.7.5.2.7.5.2.7.5.2.7. DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE PERSONAL I SEXEDISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE PERSONAL I SEXEDISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE PERSONAL I SEXEDISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE PERSONAL I SEXE

 
AJUNTAMENT DE CALAFELL
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell

 

De la diagnosi s’extrau que el personal d’habilitació estatal és en la seva totalitat dones, fet que confirma 

la igualtat en càrrecs de comandament a favor de la dona. La resta de personal, no fa distinció entre 

homes i dones per ser personal laboral o funcionari.

 
OAM- FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
 

El personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell és íntegrament personal labora

homes i dones. 

 
 

FUNCIONARIAL  LABORAL

DONES  58,8%  

HOMES  60,4%  

TOTAL 167 59,6% 110 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OAM-Fundació Castell de Calafell 

trobem que les dones tenen una antiguitat més alta que els homes.

DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE PERSONAL I SEXEDISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE PERSONAL I SEXEDISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE PERSONAL I SEXEDISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE PERSONAL I SEXE    

AJUNTAMENT DE CALAFELL  
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell 

De la diagnosi s’extrau que el personal d’habilitació estatal és en la seva totalitat dones, fet que confirma 

càrrecs de comandament a favor de la dona. La resta de personal, no fa distinció entre 

homes i dones per ser personal laboral o funcionari. 

FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL  

Fundació Castell de Calafell és íntegrament personal laboral, sense distinció entre 

LABORAL  EVENTUAL  
HABILITACIÓ 
ESTATAL

38,9% 0,0% 

39,6% 0,0% 

 39,3% 0,0% 
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trobem que les dones tenen una antiguitat més alta que els homes. 

De la diagnosi s’extrau que el personal d’habilitació estatal és en la seva totalitat dones, fet que confirma 

càrrecs de comandament a favor de la dona. La resta de personal, no fa distinció entre 

l, sense distinció entre 

HABILITACIÓ 
ESTATAL 

 TOTAL 

2,3% 131 

0,0% 149 

1,1% 280 
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5.2.8.5.2.8.5.2.8.5.2.8. DISTRIBUCIÓ REPRESENTACIÓ DEL PERSONALDISTRIBUCIÓ REPRESENTACIÓ DEL PERSONALDISTRIBUCIÓ REPRESENTACIÓ DEL PERSONALDISTRIBUCIÓ REPRESENTACIÓ DEL PERSONAL    

 
AJUNTAMENT DE CALAFELL 

COMITÉ D'EMPRESA JUNTA DE PERSONAL 
DONES 

HOMES 

TOTAL 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell 
 

El personal que forma part del Comitè d’empresa té el doble d’homes que de dones. En canvi, la Junta de 

personal es troba dins d’una equitat entre homes i dones. 

 
 
 
 
OAM-FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 

COMITÉ 
D'EMPRESA 

DONES 

HOMES 

TOTAL 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OAM-Fundació Castell de Calafell 
 

En el cas de l’OAM únicament té cabuda una persona, que podia haver estat home o dona, si bé les 

possibilitats no eren les mateixes estadísticament parlant donat que la plantilla de personal té més dones 

que homes. 

 
 

5.2.9.5.2.9.5.2.9.5.2.9. CONCILIACIÓ PERSONAL, LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ PERSONAL, LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ PERSONAL, LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR    

 
AJUNTAMENT DE CALAFELL (Any 2015) 

MATERNITAT PATERNITAT 
COMPACTACIÓ 
JORNADA 

REDUCCIÓ 
JORNADA 

LLICÈNCIA 
SENSE 
RETRIBUCIÓ 

EXCEDÈNCIES 
CURA FILLS 

HOMES : 

DONES :  
 



 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell
 
Segons les dades quantitatives, pel que fa a les baixes de maternitat i paternitat sol·licitades pel personal 

de l’Ajuntament de Calafell, hi ha un desequilibri entre ambdós sexes.

Per altra banda, únicament hi ha presència femenina en les compactacions, excedències per cura de fills, i 

reduccions de la jornada per cura de fill o filla menors de 12 anys. 

 
 
 
 
 
 
OAM- FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL (Any 2015)
 

MATERNITAT PATERNITAT

HOMES : 

DONES : 
 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Calafell 

Segons les dades quantitatives, pel que fa a les baixes de maternitat i paternitat sol·licitades pel personal 

de l’Ajuntament de Calafell, hi ha un desequilibri entre ambdós sexes. 

Per altra banda, únicament hi ha presència femenina en les compactacions, excedències per cura de fills, i 

reduccions de la jornada per cura de fill o filla menors de 12 anys.  

FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL (Any 2015)  

PATERNITAT 
COMPACTACIÓ 
JORNADA 

REDUCCIÓ 
JORNADA 

LLICÈNCIA 
SENSE 
RETRIBUCIÓ
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Segons les dades quantitatives, pel que fa a les baixes de maternitat i paternitat sol·licitades pel personal 

Per altra banda, únicament hi ha presència femenina en les compactacions, excedències per cura de fills, i 

LLICÈNCIA 
SENSE 
RETRIBUCIÓ 

EXCEDÈNCIES 
CURA FILLS 



 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OAM
 
Segons les dades quantitatives, a l’OAM també es troba únicament presència femenina en les 

compactacions i reduccions de la jornada per cura de fill o filla menors de 12 anys. 

 
  

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OAM-Fundació Castell de Calafell 

Segons les dades quantitatives, a l’OAM també es troba únicament presència femenina en les 

compactacions i reduccions de la jornada per cura de fill o filla menors de 12 anys.  
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Segons les dades quantitatives, a l’OAM també es troba únicament presència femenina en les 
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6.6.6.6. El nostre PLA. Propostes i línies d’actuacióEl nostre PLA. Propostes i línies d’actuacióEl nostre PLA. Propostes i línies d’actuacióEl nostre PLA. Propostes i línies d’actuació    

 

 

Els àmbits d’actuació del nostre Pla d’Igualtat intern s’emmarquen en les línies estratègiques 

d’intervenció següents: 

 

 

   

� L1:  POLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITAT  

� L2:  ÚS NO DISCRIMINATORI EN EL LLENGUATGE I COMUNICACIÓ  

CORPORATIVA 

� L3:  ASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXE 

� L4:  PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 

� L5:  PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I  

  FORMACIÓ 

� L6:  CONDICIONS LABORALS 

� L7:  CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNIA 1: POLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATLÍNIA 1: POLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATLÍNIA 1: POLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATLÍNIA 1: POLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITAT    

 
La sensibilització, la conscienciació i la implicació, tant dels càrrecs electes com dels treballadors i 

treballadores municipals, en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’Ajuntament i a l’OAM-
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Fundació Castell de Calafell. A partir d’aquests valors es desenvoluparà la política interna i la cultura 

organitzativa de la Corporació.   

 
 

ACCIÓ 1  POLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITAT 
OBJECTIU: Integrar la igualtat d’oportunitats en l’estratègia i la cultura 
organitzativa  

Temporalitat  Continuada 

Cost econòmic No 

Agents implicats Totes les àrees de l’Ajuntament i OAM- Fundació Castell de Calafell.  

ACTUACIONS  

 Fer difusió interna del Pla d’Igualtat Intern a través del Portal de l’empleat o 
d’altres canals de comunicació interna.  

 Crear una bústia de suggeriments perquè el personal de la plantilla faci les 
seves propostes de millora de les accions del Pla d’Igualtat Intern. 

 Un cop finalitzat el procés de selecció de qualsevol convocatòria, analitzar 
l’impacte de gènere en el qual s’inclogui una relació numèrica i percentual, desagregada per 
sexes, entre el personal aspirant admès en els processos de selecció i els resultats de les diferents 
proves realitzades. 

 

ACCIÓ 2  

POLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITAT        

OBJECTIU: Sensibilitzar i capacitar el personal en matèria de gènere i igualtat 
d’oportunitats. 

Temporalitat  Anual 

Cost econòmic  

Agents implicats Tota la plantilla 

ACTUACIONS  

 Realitzar periòdicament sessions formatives en gènere i igualtat d’oportunitats per a tot el 
personal de l’Ajuntament i OAM.    
  
 

ACCIÓ 3  
POLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITAT        

OBJECTIU: Mantenir l’equilibri per evitar la segregació vertical 

Temporalitat  Continuada 

Cost econòmic No 
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Agents implicats Tota la plantilla i responsables polítics 

ACTUACIONS  

 Garantir i potenciar la representativitat de les dones en tots els nivells. 
 
  

ACCIÓ 4  
POLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITAT        

OBJECTIU: Facilitar la incorporació de les dones en la representació sindical 

Temporalitat  Continuada 

Cost econòmic No 

Agents implicats Sindicats amb representació municipal i plantilla municipal 

ACTUACIONS  

 Realitzar campanyes de sensibilització (tallers, jornades, formació, etc.) adreçades als grups 
sindicals amb representació municipal en relació a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
 
 

ACCIÓ 5  

POLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITATPOLÍTIQUES D’IGUALTAT I TRANSVERSALITAT        

OBJECTIU: Aconseguir millorar l’equilibri entre dones i homes a les àrees i llocs 
de treball, respectivament, masculinitzats o feminitzats de la Corporació 

Temporalitat  Continuada 

Cost econòmic No 

Agents implicats Plantilla i responsables polítics 

ACTUACIONS  

 Establir i implementar un pla d’acció per a la informació, la motivació, i la formació de la 
plantilla municipal per a incentivar el seu accés, d’una banda, en àrees feminitzades (a homes) o 
masculinitzades (a dones): policia local, brigada municipal d’obres, escoles, i d’altra, en llocs de 
treball feminitzats o masculinitzats: auxiliars d’administració general, agents policia local, 
delineants, arquitecte, encarregats/des, oficials, subalterns/es o operaris/es. 

LÍNIA 2: ÚS NO DISCRIMINATORI EN EL LLENGUATGE I COMUNICACIÓ CORPORATIVALÍNIA 2: ÚS NO DISCRIMINATORI EN EL LLENGUATGE I COMUNICACIÓ CORPORATIVALÍNIA 2: ÚS NO DISCRIMINATORI EN EL LLENGUATGE I COMUNICACIÓ CORPORATIVALÍNIA 2: ÚS NO DISCRIMINATORI EN EL LLENGUATGE I COMUNICACIÓ CORPORATIVA    

 
 

La Comunicació Corporativa engloba el llenguatge i la imatge com a eina comunicativa. 

 

La Direcció de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya va elaborar “l’acord sobre l’ús no 

sexista de la llengua”, en aquest acord s’estableix que els textos de qualsevol administració pública han 

d’estar lliures d’usos discriminatoris, sexistes i/o androcèntrics. 
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Cal garantir l’ús d’un llenguatge neutre en la documentació corporativa, així com en els taulers d’anuncis, 

les revistes de la institució, els informes, les actes de reunions i els formularis, entre d’altres. Així mateix, 

revisar la documentació referent a les 

convocatòries d’accés i de promoció del personal. 

 

ACCIÓ 1  
ÚS NO DISCRIMINATORI EN EL LLENGUATGE I COMUNICACIÓ ÚS NO DISCRIMINATORI EN EL LLENGUATGE I COMUNICACIÓ ÚS NO DISCRIMINATORI EN EL LLENGUATGE I COMUNICACIÓ ÚS NO DISCRIMINATORI EN EL LLENGUATGE I COMUNICACIÓ 
CORPORATIVACORPORATIVACORPORATIVACORPORATIVA 
OBJECTIU: Fomentar l’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge i la 
comunicació a la Corporació 

Temporalitat  Continuada 

Cost econòmic No 

Agents implicats Totes les àrees i responsables polítics 

ACTUACIONS  

 Acordar entre la Corporació i el personal l’ús d’un llenguatge no sexista en la 
redacció dels textos emesos, ja sigui amb la creació d’una guia pròpia de l’Ajuntament de 
Calafell, o amb l’adaptació de la guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 Difondre aquesta informació per al seu ús entre totes les persones 
empleades. 

 Revisar tota la documentació pel que fa a la comunicació interna que publica 
l’Ajuntament de Calafell i OAM, ja sigui a través de la Intranet o de la documentació a la qual 
accedeix directament la persona empleada per fer les sol·licituds. 

 Revisar tota la documentació pel que fa a la comunicació externa que utilitza 
l’Ajuntament de Calafell i OAM: formularis i instàncies que utilitza el Servei d’Atenció al Ciutadà, 
comunicats de la pàgina web de l’Ajuntament, notícies, i altres materials divulgatius (ràdio,
premsa, etc). 

 
 

ACCIÓ 2  ÚS NO DISCRIMINATORI EN EL LLENGUATGE I COMUNICACIÓ ÚS NO DISCRIMINATORI EN EL LLENGUATGE I COMUNICACIÓ ÚS NO DISCRIMINATORI EN EL LLENGUATGE I COMUNICACIÓ ÚS NO DISCRIMINATORI EN EL LLENGUATGE I COMUNICACIÓ 
CORPORATIVACORPORATIVACORPORATIVACORPORATIVA 
OBJECTIU: Formació en llenguatge i comunicació no sexista i/o androcèntric 

Temporalitat  Continuada 

Cost econòmic  

Agents implicats Tota la plantilla i responsables polítics 

ACTUACIONS  
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 Realitzar formació a tot el personal en l’ús d’un llenguatge i una comunicació no sexista ni 
androcèntrica. 
 

LÍNIA 3: ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXELÍNIA 3: ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXELÍNIA 3: ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXELÍNIA 3: ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE    

 

En aquest àmbit s’analitza la prevenció de les conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe dins de 

l’àrea laboral. 

 

L’assetjament sexual ha estat definit com la situació en la qual es produeix qualsevol comportament 

verbal, no verbal, i/o físic, no desitjat, d’índole sexual, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la 

dignitat d’una persona, especialment quan es crea un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o 

ofensiu. 

 

L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe pot produir-se: 

• Entre companys/es (assetjament horitzontal) 

• D’un comandament a un/a subordinat/da (assetjament vertical) 

• Per part d’un subordinat/da a un comandament (assetjament vertical ascendent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓ 1 

ASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXEASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXEASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXEASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXE 
OBJECTIU: Sensibilitzar, formar i a la vegada prevenir l’assetjament laboral, el 
qual tant inclou l’assetjament sexual com l’assetjament per raó de gènere, i 
violència per qüestió de gènere i domèstica. 

Temporalitat  Continuada 

Cost econòmic No 

Agents implicats Totes les àrees i responsables polítics i sindicals 

ACTUACIONS  
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 Dur a terme un protocol d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, amb una 
declaració de principis garantint el compromís de l’entitat de tolerància zero en relació a 
qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. 

 Realitzar campanyes d’informació i de sensibilització i consciència a les persones treballadores, 
al personal de comandament i als caps intermedis en quant a la igualtat de gènere en el treball, 
mitjançant anuncis o notícies al portal de l’empleat. 

 Realitzar cursos de formació específica en matèria d’assetjament sexual i/o per raó de gènere 
destinat a tot el personal de la Corporació i Organisme Autònom, i més especialment, al personal 
de comandament i caps intermedis. 

 Dotar a la Comissió d’Igualtat de les competències necessàries per avaluar tot allò relacionat 
amb aquest Pla d’Igualtat. 

 Informar de la protecció legal de les víctimes de violència de gènere i domèstica. 
 
 

ACCIÓ 2 

ASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXEASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXEASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXEASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXE 
OBJECTIU: Donar a conèixer a la plantilla el Protocol per a la Prevenció, la 
detecció, l’actuació i la resolució de possibles situacions d’assetjament psicològic, 
sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina 

Temporalitat  Continuada 

Cost econòmic No 

Agents implicats Totes les àrees i responsables polítics i sindicals 

ACTUACIONS  

 Planificar i portar a terme una estratègia de comunicació interna mitjançant el portal de 
l’empleat del Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de possibles 
situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres 
discriminacions a la  feina. 
 

LÍNIA 4: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSLÍNIA 4: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSLÍNIA 4: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSLÍNIA 4: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS    

 
 
L’àmbit de la salut fa referència a la importància de treballar sobre un desenvolupament integral de la 

salut i la millora del benestar de les dones, tenint en compte les diferències biològiques, així com els 

trastorns psicològics i d’altres malestars sovint associats al rol social de cura i a la sobrecàrrega de treball 

i responsabilitat que les dones assumeixen majoritàriament. 

 

Les condicions de treball i l’entorn laboral poden ser font de riscos per a la salut per ambdós. Però els 

riscos laborals de les dones han estat tradicionalment infravalorats perquè els estàndards de seguretat i 

salut s’han basat en models masculins. La segregació horitzontal i vertical del treball determina 
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l’exposició a riscos diferents dels homes i les dones: els homes més exposats als riscos tradicionals de 

seguretat i higiene i les malalties professionals, i les dones amb més riscos de naturalesa psicosocial. 

 

Aquest àmbit d’actuació analitza la inclusió de la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals 

i en les condicions per a la salut de l’entorn de treball. 

De les dades del personal de l’Ajuntament de Calafell, podem deduir que ens trobem en una clara situació 

de segregació entre homes i dones referent a l’exposició de riscos, depenent del llocs de treball que 

s’ocupa. Existeix un risc més alt d’accidents físics en llocs relacionats amb l’esforç físic i d’altra banda 

trobem riscos psicològics en àrees en les que existeix una elevada responsabilitat, o una important relació 

social amb personal ja sigui intern o extern de la pròpia administració. 

 

 

ACCIÓ 1  PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
OBJECTIU: Facilitar la presència equilibrada de dones i homes a les diferents àrees 
i llocs de treball de l’Ajuntament i OAM. 

Temporalitat  Periòdica 

Cost econòmic No 

Agents implicats Comandaments 

ACTUACIONS  

 Realitzar campanyes d’informació i de sensibilització i consciència a les persones treballadores, 
al personal de comandament i als caps intermedis en quant a la igualtat de gènere en el treball, 
mitjançant anuncis o notícies al portal de l’empleat. 

 Realitzar cursos de formació específica en matèria d’assetjament sexual i/o per raó de gènere 
destinat a tot el personal de la Corporació i Organisme Autònom, i més especialment, al personal 
de comandament i caps intermedis, per tal de sensibilitzar als comandaments de les àrees 
masculinitzades i feminitzades en relació a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en 
l’àmbit laboral. 

 Dotar a la Comissió d’Igualtat de les competències necessàries per avaluar tot allò relacionat 
amb aquest Pla d’Igualtat. 

 Establir els canals de comunicació per tal que tota la plantilla pugui informar d’actituds i/o 
comportaments inapropiats o generadors d’assetjament sexual i per raó de sexe. 
 
 

ACCIÓ 2  

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
OBJECTIU: Informar sobre els riscos i les mesures que s’estan duent a terme per a 
dones embarassades, sobretot per a aquells col·lectius que per la seva activitat 
necessiten més suport. 
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Temporalitat  Contínua 

Cost econòmic No 

Agents implicats Totes les àrees 

ACTUACIONS  

 Examinar les possibilitats de rebre assessorament permanent per part del Servei de Vigilància 
de la Salut, i també editar una guia de bones pràctiques i recomanacions destinada a les dones 
embarassades. 
 
 

ACCIÓ 3  PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
OBJECTIU: Millorar la cultura preventiva de l’organització 

Temporalitat  Contínua 

Cost econòmic  

Agents implicats Totes les àrees i responsables polítics 

ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS 

 Realitzar sessions formatives periòdiques, per a la plantilla municipal, relatives als riscos 
psicosocials en el treball 

 Introduir la figura d’una persona especialista en psicologia per prevenir aquests riscos. 

LLLLÍNIA 5: Promoció, selecció, desenvolupament professional i formacióÍNIA 5: Promoció, selecció, desenvolupament professional i formacióÍNIA 5: Promoció, selecció, desenvolupament professional i formacióÍNIA 5: Promoció, selecció, desenvolupament professional i formació    

 
 
Complir amb el principi d’igualtat d’oportunitats en l’accés, la selecció i la promoció del 

personal, passa per treballar amb transparència i equitat, tenint en compte criteris d’igualtat 

d’oportunitats en els processos selectius i també pel que fa a la mobilitat i la promoció interna. 

 

La diagnosi mostra els punts febles que l’Ajuntament de Calafell ha de millorar en aquest 

àmbit i que les podem detallar en: la manca de dades segregades per sexe en l’àmbit de 

formació, així com també en els processos selectius. 

 

 

ACCIÓ 1ACCIÓ 1ACCIÓ 1ACCIÓ 1 

PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PROFESSIONAL I PROFESSIONAL I PROFESSIONAL I 
FORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓ    
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OBJECTIU: Seguir promovent la igualtat d’oportunitats en les polítiques de 
desenvolupament de personal.    

TemporalitatTemporalitatTemporalitatTemporalitat    Contínua 

Cost econòmicCost econòmicCost econòmicCost econòmic    No 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Àrea de recursos humans 

ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS 

 Publicar al portal de l’empleat les dades anuals de promoció professional desagregades 
per sexe.  

 Puntuar com a mèrit la formació realitzada en temes d’igualtat d’oportunitats dins dels 
processos de promoció  professional i/o accés a la funció pública. 
 

ACCIÓ 2 ACCIÓ 2 ACCIÓ 2 ACCIÓ 2  

PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I 
FORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓ    

OBJECTIU: Facilitar la participació de tot el personal en la formació interna 
per a la millora de les seves competències professionals.    

TemporalitatTemporalitatTemporalitatTemporalitat    Contínua 

Cost econòmicCost econòmicCost econòmicCost econòmic    No 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Àrea de recursos humans 

ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS 

 Continuar amb la divisió de grups a l’hora de realitzar la formació, perquè tothom hi 
pugui accedir, intentant fer-la dins de l’horari laboral per afavorir l’assistència de les persones 
amb càrregues familiars que han de conciliar la vida laboral i familiar.  
 
 

ACCIÓ 3 ACCIÓ 3 ACCIÓ 3 ACCIÓ 3  

PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I 
FORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓ    

OBJECTIU: Conèixer i donar visibilitat a la situació del personal pel que fa a 
la igualtat d’oportunitats en l’accés, la selecció, la promoció i el 
desenvolupament. 

TemporalitatTemporalitatTemporalitatTemporalitat    Contínua 

Cost econòmicCost econòmicCost econòmicCost econòmic    No 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Àrea de Recursos Humans 
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ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS 

 Elaborar un informe anual, segregat per sexe, que reflecteixi si es compleix el principi 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’accés, la selecció, la promoció i el 
desenvolupament (distribució d’aspirants admesos i nomenats en processos selectius, 
proporció de dones i homes a les juntes de mèrits i als tribunals de selecció, distribució 
d’alumnes inscrits/es en cursos de formació. 
 
 

ACCIÓ 4 ACCIÓ 4 ACCIÓ 4 ACCIÓ 4  

PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PROMOCIÓ, SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I 
FORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓ    

OBJECTIU: Evitar la discriminació de dones i homes en l’accés, la selecció, la 
promoció i el desenvolupament 

TemporalitatTemporalitatTemporalitatTemporalitat    Contínua 

Cost econòmicCost econòmicCost econòmicCost econòmic    No 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Totes les àrees 

ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS 

 Realitzar un estudi o informe des de la perspectiva de gènere i l’ús d’un llenguatge no 
sexista en relació a la denominació, la descripció dels llocs de treball i les competències 
professionals. Revisió, propostes de modificació i implementació.    
 
 

LÍNIA 6: CONDICIONS LABORALSLÍNIA 6: CONDICIONS LABORALSLÍNIA 6: CONDICIONS LABORALSLÍNIA 6: CONDICIONS LABORALS    

 

El principi d’igualtat retributiva estableix que a llocs de treball iguals o d’igual valor els hi 

correspon igual retribució. 

 

L’anàlisi de gènere i igualtat d’oportunitats ha mostrat les àrees que l’Ajuntament ha de 

millorar al respecte, així com la necessitat de procedir a fer una valoració econòmica dels llocs 

de treball. 

 

ACCIÓ 1 ACCIÓ 1 ACCIÓ 1 ACCIÓ 1  

CONDICIONS LABORALSCONDICIONS LABORALSCONDICIONS LABORALSCONDICIONS LABORALS        

OBJECTIU: Vetllar per l’equitat retributiva 
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TemporalitatTemporalitatTemporalitatTemporalitat    Continuada 

Cost econòmicCost econòmicCost econòmicCost econòmic     

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Totes les àrees i responsables polítics i sindicals 

ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS 

 Basar la valoració de llocs de treball en un sistema neutre, quantitatiu de punts, que no 
produeixi un resultat negatiu sobre cap col·lectiu.    
 

LÍNIA 7: CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR LÍNIA 7: CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR LÍNIA 7: CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR LÍNIA 7: CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR     

 
La conciliació fa possible compatibilitzar la feina remunerada amb les tasques domèstiques, 

responsabilitats familiars, i el temps personal, tenint en compte que no es refereix només a les 

dones, sinó també als homes. 

 

La conciliació de la vida personal, familiar i laboral no només significa facilitar a les dones la 

compatibilitat de les seves funcions de maternitat i custòdia de la salut, tant dels infants com 

de la gent gran, sinó l’alliberament de la doble càrrega que assumeixen les dones en 

incorporar-se al món laboral. Aquest alliberament només serà factible si es procedeix al 

repartiment de totes les funcions entre homes i dones. 

 

Una cultura d’equitat de gènere representa el repartiment de les funcions històricament 

adjudicades a les dones. 

 

Per aquests motius, l’objectiu no hauria de consistir en establir mesures conciliadores només 

per a les dones, sinó que haurien d’anar dirigides tant a dones com a homes. 

 

Cal la presència d’homes i dones en el context de la convivència familiar i laboral per parlar 

d’equitat. 

 

ACCIÓ 1 ACCIÓ 1 ACCIÓ 1 ACCIÓ 1  

CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR    

OBJECTIU: Garantir la compatibilitat entre la vida laboral i la vida familiar i 
personal: Tot el personal de l’Ajuntament de Calafell i OAM-Fundació 
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Castell de Calafell, en la mesura que sigui possible, ha de gaudir de 
mesures de conciliació i flexibilitat horària. 

TemporalitatTemporalitatTemporalitatTemporalitat    Contínua 

Cost econòmicCost econòmicCost econòmicCost econòmic    No 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Totes les àrees 

ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS 

 Continuar aplicant el règim d’adaptació horària de la jornada laboral per facilitar al màxim 
la conciliació de la vida familiar i laboral, amb l’aplicació dels permisos i llicències segons 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic i millores aplicades en el conveni i pacte socioeconòmic. 

 Revisar les condicions de flexibilitat horària en aquelles àrees que, per naturalesa de la 
jornada de treball (torns, jornada partida, treball en festius), tenen majors limitacions per 
conciliar. 

 Elaborar un quadre de permisos de conciliació laboral, personal i familiar i donar 
coneixement per la intranet municipal. 
 
 
 

ACCIÓ 2 ACCIÓ 2 ACCIÓ 2 ACCIÓ 2  

CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR    

OBJECTIU: Continuar amb el sistema de flexibilitat horària 

TemporalitatTemporalitatTemporalitatTemporalitat    Contínua 

Cost econòmicCost econòmicCost econòmicCost econòmic    No 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Totes les àrees i responsables polítics i sindicals 

ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS 

 Continuïtat en la flexibilitat horària actual. En el mes de gener de 2016 es va implementar 
un sistema de flexibilitat horària per tal de poder gestionar d’una forma més conciliadora la 
jornada laboral.  
 
 

ACCIÓ 3 ACCIÓ 3 ACCIÓ 3 ACCIÓ 3  

CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORALCONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORALCONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORALCONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL    I FAMILIARI FAMILIARI FAMILIARI FAMILIAR    

OBJECTIU: Fomentar canvis en l’organització del temps del treball, amb 
estudi de nous sistemes de treball 

TemporalitatTemporalitatTemporalitatTemporalitat    Contínua 

Cost econòmicCost econòmicCost econòmicCost econòmic    No 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Totes les àrees i responsables polítics i sindicals 
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ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS 

 Estudiar la possibilitat futura d’aplicar el sistema de teletreball en els llocs de treball que 
sigui compatible per la seva naturalesa. 

 Elaborar un estudi que permeti analitzar noves formes de treball per a poder introduir 
canvis culturals en l’organització del temps del treball que afavoreixin a l’organització i al seu 
personal.  
 
 

ACCIÓ 4 ACCIÓ 4 ACCIÓ 4 ACCIÓ 4  

CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR    

OBJECTIU: Impulsar la coresponsabilitat entre la plantilla municipal 

TemporalitatTemporalitatTemporalitatTemporalitat    Contínua 

Cost econòmicCost econòmicCost econòmicCost econòmic    No 

Agents Agents Agents Agents implicatsimplicatsimplicatsimplicats    Plantilla 

ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS 

 Realitzar campanyes adreçades als treballadors i treballadores municipals 
de foment de la coresponsabilitat en l’àmbit domèstic.    

 
 
 

7.7.7.7. Seguiment i desenvolupament del Pla Intern d’IgualtatSeguiment i desenvolupament del Pla Intern d’IgualtatSeguiment i desenvolupament del Pla Intern d’IgualtatSeguiment i desenvolupament del Pla Intern d’Igualtat    

 
Aquest Pla Intern d’Igualtat conté una bateria d’accions que corresponen amb les diferents 

línies estratègiques d’intervenció i un termini de tres anys per a la seva execució.  

La Comissió d’Igualtat serà l’encarregada de conformar una Pla de Treball Anual, i fer el 

seguiment de les accions proposades i avaluar-ne el grau d’assoliment. També té la facultat de 

proposar noves accions segons els resultats que es vagin obtenint amb l’aplicació de les 

mesures contingudes en aquest Pla. 

    
Composició de la ComissióComposició de la ComissióComposició de la ComissióComposició de la Comissió    d’Igualtat d’aquest Pla:d’Igualtat d’aquest Pla:d’Igualtat d’aquest Pla:d’Igualtat d’aquest Pla:    
Per part de l’Ajuntament:  

Sr. Joan Maria Triadó Juan, regidor de Seguretat Ciutadana 

Sra. Teresa González Santiago, regidora de Turisme 

Sr. José Manuel Tejedor González, per part de Ciutadans 
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Sra. Elena Rubio Pérez, regidora de Qualitat de Vida  

Sr. Adrià Seras Viola, regidor de Serveis Econòmics 

 Per part del personal empleat de l’Ajuntament: 

Sra. Isabel Herrada Cortés (CCOO) 

Sra. Vanessa Montané Antunez (UGT) 

Sr. Carlos Alonso Rubio (SPPME-CAT) 

Sra. Cristina Borrell García (CSI-F) 

Sr. Antonio Jesús Rodríguez Soriano (SPC) 

Per part del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell 

Sr. Oriol Saura Olivella 

Com a assessores: 

Sra. Silvia Pedret López, treballadora social especialista en igualtat 

Sra. Cristina Galindo Garza, directora de RH 

 
 
    
    
Funcions de la Comissió d’Igualtat d’aquest Pla:Funcions de la Comissió d’Igualtat d’aquest Pla:Funcions de la Comissió d’Igualtat d’aquest Pla:Funcions de la Comissió d’Igualtat d’aquest Pla:    
    
- Elaborar les propostes d’acció, segons les línies d’intervenció. 

- Prioritzar les accions segons la rellevància i impacte en la Corporació. 

- Validar les accions a realitzar en el Pla de Treball Anual. 

- Valorar les accions desenvolupades per tal de realitzar el seguiment i l’avaluació del Pla de 

Treball Anual anterior. 

- Elaborar una memòria anual. 

 
La Comissió d’Igualtat es reuneix, com a mínim, amb una periodicitat semestral. periodicitat semestral. periodicitat semestral. periodicitat semestral.  
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8.8.8.8. GlossariGlossariGlossariGlossari    

 
Androcentrisme:Androcentrisme:Androcentrisme:Androcentrisme: Conjunt de valors dominants basats en una percepció centrada en normes 

masculines. Les societats androcèntriques són aquelles que situen l’element masculí com a 

prototip, un referent que cal imitar i l’experiència del qual és interpretada com a universal, 

menyspreant i ocultant les experiències de les dones. 

 

Assetjament sexual:Assetjament sexual:Assetjament sexual:Assetjament sexual: Comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual que 

tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una dona o de crear-li 

un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. 

Assetjament per raó de sexe: Comportament no desitjat relacionat amb el sexe d’una persona 

en ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la 

formació, que tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de les 

dones i de crear-los un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. 

 

Conciliació de la vida personal i laboralConciliació de la vida personal i laboralConciliació de la vida personal i laboralConciliació de la vida personal i laboral: Possibilitat d’una persona de fer compatibles l'espai 

personal amb el familiar, el laboral i el social, i de poder desenvolupar-se en els diferents 

àmbits. 

 

Coresponsabilitat en el treballCoresponsabilitat en el treballCoresponsabilitat en el treballCoresponsabilitat en el treball: Participació equilibrada de dones i homes en cadascuna de les 

tasques i responsabilitats de la vida familiar, tant del treball domèstic com de la cura de 

persones dependents. 

 

Desigualtat de tracte:Desigualtat de tracte:Desigualtat de tracte:Desigualtat de tracte: Manca d’igualtat en el tracte entre diversos col·lectius de manera 

arbitrària i sistemàtica, tot afavorint un col·lectiu per damunt dels altres. (Directiva 2006/54/CE 

del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a l’aplicació del principi 

d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de treball i 

ocupació). 

 

Igualtat de gènere:Igualtat de gènere:Igualtat de gènere:Igualtat de gènere: Condició de ser iguals homes i dones en les possibilitats de 

desenvolupament personal i en la capacitat de prendre decisions, per la qual cosa els diferents 
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comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d’homes són igualment considerats, 

valorats i afavorits. 

 

Igualtat Igualtat Igualtat Igualtat de tracte entre dones i homes:de tracte entre dones i homes:de tracte entre dones i homes:de tracte entre dones i homes: Condició de ser iguals dones i homes en l’àmbit 

laboral, social, cultural, econòmic i polític, sense que actituds i estereotips sexistes limitin les 

seves possibilitats. 

 

Llenguatge sexista:Llenguatge sexista:Llenguatge sexista:Llenguatge sexista: Ús del masculí com a genèric sense incloure l’ús del femení o utilitzant-lo 

només per referir-se a determinades professions o categories professionals. 

 

Segregació horitzontalSegregació horitzontalSegregació horitzontalSegregació horitzontal: Distribució no uniforme d’homes i dones en un sector d’activitat 

determinat. Generalment, la segregació horitzontal de l’ocupació fa que les dones es 

concentrin en llocs de treball que es caracteritzen per una remuneració i un valor social 

inferiors i que són en bona mesura una prolongació de les activitats que fan en l’àmbit 

domèstic. 

 

Segregació vertical:Segregació vertical:Segregació vertical:Segregació vertical: Distribució no uniforme d’homes i dones en nivells diferents d’activitats. 

Generalment, la segregació vertical de l’ocupació fa que les dones es concentrin en llocs de 

treball de menor responsabilitat. 

 
22.22.22.22.----    Aprovació del Protocol del Projecte de Reutilització de Aprovació del Protocol del Projecte de Reutilització de Aprovació del Protocol del Projecte de Reutilització de Aprovació del Protocol del Projecte de Reutilització de Llibres del Curs 2016Llibres del Curs 2016Llibres del Curs 2016Llibres del Curs 2016----
2017.2017.2017.2017.    
 
 
FetsFetsFetsFets    
 

• El cus 2007-2008 es va iniciar un projecte nou a l’Ajuntament de Calafell dins de la regidoria 
d’Ensenyament. El projecte és: “Projecte de Reutilització de llibres”. 
 

• El projecte va dirigit a tota la població educativa des de 3r de primària fins a 4rt d’ESO, 
puntualitzant que cada curs escolar es valorarà la despesa que generarà. Cada centre tindrà 
autonomia per poder gestionar-ho amb ajuda de l’Ajuntament. 
 

• L’Ajuntament paga el 30% de la totalitat de llibres a les famílies que tenen infants a 1r i 2n de 
primària empadronades al municipi. 
 

• El  projecte, pretén dues finalitats clares: l’objectiu pedagògic, ecològic i solidari pedagògic, ecològic i solidari pedagògic, ecològic i solidari pedagògic, ecològic i solidari que quedarà 
integrat com a projecte d’escola i l’altre objectiu d’estalvi econòmic familiar.d’estalvi econòmic familiar.d’estalvi econòmic familiar.d’estalvi econòmic familiar. 
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• Es tracta d’un model de reutilització parcial: no s’inclouen els llibres d’activitats per considerar-los 
fungibles, ni aquells llibres que incorporen activitats en el mateix volum. Com a conseqüència no 
afectarà a tots els cursos per igual. 
 

• El  projecte, en general, té un procediment que engloba a tots els centres educatius del municipi 
d’una manera global. Cal dir que, cada centre en concret, té un funcionament i una gestió 
determinada. 
 

• L’objectiu d’elaborar un `protocol per aquest projecte és perquè tota  la comunitat educativa i 
famílies nou vingudes al municipi tinguin per escrit la normativa i el funcionament d’aquest. Cal dir 
que aquest document pot ser modificat anualment per tal de fer millores i rectificar les errades que 
s’han vist en el curs anterior. 

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 
serves competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A conseqüència d’aquesta 
potestat, els ajuntament poden dictar disposicions de caràcter general i de rang inferior a la llei, 
sense oposar-s’hi. 

 
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. 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 del ens locals. 
 

5. En data 15 d’abril  la  tècnica d’Ensenyament emet informe el qual s’adjunta a l’expedient. 
 
La Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica amb el vot a favor dels 
membres del PSC PP, CIU, UAM, ERC, C’S i del senyor Jesús Benedicto Calahorra, i l’abstenció 
dels membres de la CUP, proposa al Ple: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar el protocol del projecte de reutilització de llibres del curs  2016-2017. 
       
Segon.Segon.Segon.Segon.    Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí 
Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies des del següent al de la 
darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar, si s’escau, al·legacions.    
    
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.    Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació inicial 
esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre 
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del protocol del projecte de reutilització de llibres del curs  2016-2017 s’han de publicar al tauler 
d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la 
referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.     En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de reclamacions, l’acord 
d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de trametre a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des de 
l’aprovació definitiva. El protocol del projecte de reutilització de llibres del curs  2016-2017 entra en 
vigor una vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6805.0 
Intervenció 22.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6813.0 
Intervenció 22.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6887.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la totalitat 
dels membres que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal acorda: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar el protocol del projecte de reutilització de llibres del curs  2016-2017. 
       
Segon.Segon.Segon.Segon.    Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí 
Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies des del següent al de la 
darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar, si s’escau, al·legacions.    
    
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.    Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació inicial 
esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre 
del protocol del projecte de reutilització de llibres del curs  2016-2017 s’han de publicar al tauler 
d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la 
referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.     En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de reclamacions, l’acord 
d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de trametre a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des de 
l’aprovació definitiva. El protocol del projecte de reutilització de llibres del curs  2016-2017 entra en 
vigor una vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
23.23.23.23.----    Ratificar acord del Consorci per a la Normalització Lingüística de modificació dels Ratificar acord del Consorci per a la Normalització Lingüística de modificació dels Ratificar acord del Consorci per a la Normalització Lingüística de modificació dels Ratificar acord del Consorci per a la Normalització Lingüística de modificació dels 
seus Estatuts.seus Estatuts.seus Estatuts.seus Estatuts.    
    
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. Mitjançant escrit presentat en data 21 de gener de 2016 i amb registre general d’entrada 
número 2335, el Consorci per a la Normalització Linguïstica (CPNL) ha tramès a l’Ajuntament 
de Calafell, l’acord pres pel Ple del CPNL en relació amb la modificació dels seus Estatuts en els 
següents termes: 
 



 

119 
 

2.1 S’afegeixen dos apartats a l’article 1, amb el redactat seg2.1 S’afegeixen dos apartats a l’article 1, amb el redactat seg2.1 S’afegeixen dos apartats a l’article 1, amb el redactat seg2.1 S’afegeixen dos apartats a l’article 1, amb el redactat següent:üent:üent:üent:    
    
“5) El Consorci s’adscriu a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
departament competent en matèria de política lingüística. 
 
6) El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel reglament de règim interior, per la normativa 
general reguladora dels consorcis i, supletòriament, per la normativa aplicable a les entitats de 
dret públic de la Generalitat de Catalunya que han d’ajustar la seva activitat a l’ordenament 
jurídic privat. La contractació es regeix per la legislació de contractes del sector públic.” 
 
2.2 S’afegeix un nou paràgraf a l’article 3, amb el redactat següent:2.2 S’afegeix un nou paràgraf a l’article 3, amb el redactat següent:2.2 S’afegeix un nou paràgraf a l’article 3, amb el redactat següent:2.2 S’afegeix un nou paràgraf a l’article 3, amb el redactat següent:    
    
“El Consorci té les potestats següents: la reglamentària, en relació amb els serveis que presta; 
la d’autoorganització; la tributària, referida a les taxes; la financera; la de programació o 
planificació; la d’execució forçosa i la sancionadora, en relació amb els serveis i béns del 
Consorci; la de revisió d’ofici dels seus actes i acords i les necessàries per a la protecció dels 
béns del Consorci o adscrits per les entitats consorciades.” 
 
2.3 Es modifiquen els articles 23, 24, 25, 26 i 27, que resten redactats de la manera 2.3 Es modifiquen els articles 23, 24, 25, 26 i 27, que resten redactats de la manera 2.3 Es modifiquen els articles 23, 24, 25, 26 i 27, que resten redactats de la manera 2.3 Es modifiquen els articles 23, 24, 25, 26 i 27, que resten redactats de la manera 
següent:següent:següent:següent:    
“Article 23 Règim financer i patrimonial 
 
1. El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora de 
les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa 
de desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora de les 
finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa 
de desplegament que dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. El Consorci aprova cada any un pressupost general d'ingressos i de despeses, que ha de 
formar part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. El reglament de règim interior del Consorci ha de concretar el règim econòmic de gestió 
pressupostària i el control intern, sens perjudici del control financer a càrrec de la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, que s’ha de dur a terme mitjançant el procediment 
d’auditoria d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació. 
 
5. Els comptes anuals del Consorci s’han d’auditar sota la responsabilitat de la Intervenció de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
6. Els comptes del Consorci s’inclouen en el compte general de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
7. El règim patrimonial aplicable al Consorci és el que estableix la normativa reguladora del 
patrimoni de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.” 
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“Article 24 
Règim de personal 
1. El Consorci ha de comptar amb el personal necessari per al compliment de les seves 
comeses. El seu nombre, categories i funcions s’han de determinar en la plantilla, la relació de 
llocs de treball i altres instruments de gestió i planificació que el Consell d’Administració aprovi. 
  
2. El personal del Consorci pot ser: 
a) Personal funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les 
administracions que en formen part. 
b) Personal laboral contractat pel Consorci, que engloba el personal contractat en règim 
laboral amb anterioritat al 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar 
en el marc de la normativa vigent. 
 
3. El règim jurídic d’aplicació al personal del Consorci és el que correspon al personal de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. La selecció del personal s’ha de fer mitjançant convocatòria pública d’acord amb els principis 
d’igualtat, ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 5/11 Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya Núm. 6929 - 6.8.2015 CVE-DOGC-A-15216086-2015 publicitat, 
mèrit i capacitat, sens perjudici de les especialitats que resultin d’aplicació al personal directiu.  
 
5. Les retribucions del personal del Consorci no poden superar, en cap cas, les establertes per a 
llocs de treball equivalents a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.” 
 
“Article 25 
Separació del Consorci 
 
1. Els membres del Consorci se’n poden separar en qualsevol moment, sense perjudici de la 
seva 
responsabilitat per les obligacions pendents de compliment. L’exercici del dret de separació 
s’ha de notificar per escrit al Ple. 
2. Exercit el dret de separació per algun dels ens consorciats, no es produeix la dissolució del 
Consorci si almenys dos ens públics pertanyents a administracions diferents acorden romandre 
al Consorci i la seva continuïtat. 
3. Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del Consorci s’han 
d’aplicar les regles següents: 
a) Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu dret de separació la que 
li hauria correspost en la liquidació. A manca de determinació de la quota de liquidació s’han 
de tenir en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret 
de separació al fons patrimonial del Consorci com el finançament concedit cada any. Si el 
membre del Consorci que exerceix el seu dret de separació no hagués realitzat aportacions per 
no estar-hi obligat, el criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que, si escau, 
hagi rebut durant el temps que ha format part del Consorci. 
El Consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què s’ha d’efectuar el pagament de la 
quota de separació, en cas que aquesta resulti positiva, així com la forma i condicions del 
pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és 
negativa. 
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L'efectiva separació del Consorci es produeix una vegada determinada la quota de separació, 
en cas que aquesta resulti positiva, o una vegada s'hagi pagat el deute, si la quota és negativa. 
b) Si el Consorci és adscrit a l'administració que ha exercit el dret de separació, el Ple ha 
d’acordar a quina de les restants administracions o entitats o organismes públics vinculats o 
dependents d’administracions que hi romanen queda adscrit el Consorci, d’acord amb la 
legislació aplicable.”  
 
“Article 26 
Modificació dels Estatuts i dissolució del Consorci 
  
1. Correspon al Ple acordar la modificació d’aquests Estatuts i la dissolució, i s’ha de ratificar 
pels ens consorciats. 
2. Les entitats consorciades poden acordar per majoria de dues terceres parts del Ple la cessió 
global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir 
la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida.” 
 
“Article 27 
Liquidació del Consorci 
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
2. En el moment d’adoptar l'acord de dissolució, el Ple nomena un liquidador. En defecte 
d’acord, el liquidador és el gerent del Consorci. 
3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre del Consorci. La 
quota de liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun dels membres en el 
saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el 
percentatge de les aportacions efectuades per cada membre del Consorci al seu fons 
patrimonial i el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del Consorci no ha 
realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és la participació en els 
ingressos que, si escau, hagi rebut durant el temps que ha format part del Consorci. 
4. El Consorci ha d’acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació, si és 
positiva.” 
 
(...) 
 
2.  L’article 27 dels Estatuts del CPNL estableix que la modificació i la dissolució del Consorci 
hauran de ser aprovades pel Ple del Consorci i ratificades per cadascun dels ens consorciats. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
-Estatuts Consorci per a la Normalització Lingüística 
- Acord GOV/133/2015 de 4 d’agost. 
-Llei 27/2013 de reacionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
 
Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
 
La Comissió Informativa de Transparència i Participació de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
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1. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Língüística en els 
mateixos termes que va ser aprovada pel Ple del Consorci en data 8 de maig de 2015 i que fou 
publicada al DOGC número 6929 de sis d’agost de 2015. 
 
2.  Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat del total de 
membres que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 
 
1. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística en els 
mateixos termes que va ser aprovada pel Ple del Consorci en data 8 de maig de 2015 i que fou 
publicada al DOGC número 6929 de sis d’agost de 2015. 
 
2.  Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
23. Ratificar acord del Consorci per a la Normalització Lingüística de modificació dels seus Estatuts. 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6901.0 
Intervenció 23.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6910.0 
Intervenció 23.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6930.0 
 
 

24.24.24.24.----    Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la societat municipal Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la societat municipal Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la societat municipal Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la societat municipal 
CEMSSA.CEMSSA.CEMSSA.CEMSSA.    
    
    
 
FetsFetsFetsFets    
 
• El 24 d’abril de 2008, el Ple de l’Ajuntament de Calafell va aprovar definitivament la 
memòria i els estatuts d’una societat municipal de serveis a Calafell, Calafell Empresa 
Municipal de Serveis, SA (CEMSSA), amb l’objectiu de dotar l’Ajuntament de Calafell d’un ens 
instrumental de gestió que fos àgil i eficient per gestionar un cert nombre de serveis 
municipals, amb un tarannà més proper al ciutadà i compaginant l’eficiència del món de 
l’empresa i l’eficàcia administrativa per garantir una resposta més ràpida i una millor 
adaptabilitat a les exigències dels processos estacionals de la població de Calafell. 
 
• S’ha detectat que en els Estatuts de CEMSSA manca la previsió expressa de considerar-
la com a mitjà propi i servei tècnic d'aquesta Administració, en els termes de l'article 24.6 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
• També s’ha comprovat que entre els objectius de la societat, enumerats a l’article 2 dels 
Estatuts, no n’hi ha cap en el que tingui perfecta cabuda les tasques de gestió del mercat 
municipal que CEMSSA està desenvolupant a dia d’avui. L’encomana de gestió que 
l’Ajuntament va fer a CEMSSA per encarregar-se del mercat es va emparar en l’article 2, 
apartat 5 dels Estatuts societaris, segons el qual constitueix l’objecte de la societat, entre 
d’altres, els serveis de neteja i manteniment d’edificis tant públics com privats. 
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• Donada la necessitat que té aquest Ajuntament d’encarregar serveis a CEMSSA de 
forma correcta i de que les activitats societàries tinguin ple encaix en els objectius continguts 
en els seus estatuts, es considera necessari procedir a modificar els estatuts. 
 
• L’1 d’abril de 2016, el decret d’Alcaldia núm. 859 va resoldre incoar expedient per a la 
modificació dels Estatuts de la societat municipal CEMSSA i requerir a la Secretària General per 
emetés informe jurídic sobre les actuacions administratives a dur a terme per regularitzar la 
situació d’aquesta societat mercantil per tal d’aconseguir la correcta encomana de gestió a 
favor seu. 
 
• El 13 d’abril de 2016, la Secretaria general emet l’informe núm. 73/2016-AS requerit. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
6. L'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), 
en la redacció establerta per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), estableix quines són les competències pròpies 
del municipi per poder dur a terme la prestació dels diversos serveis públics que la normativa li 
reconeix. 
 
2. L’article 85 LRBRL regula les fórmules de gestió dels serveis públics, sent una d’elles, la 
gestió directa a través d’una societat mercantil local, el capital social de la qual sigui de 
titularitat pública. 
 
3. L’article 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), preveu la possibilitat de que les 
societats municipals actuïn com a mitjà propi i servei tècnic de l’Administració matriu. 
 
4. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS) desenvolupa les previsions contingudes en el TRLMC. 
 
5. Segons l’article 211, els serveis locals de caràcter econòmic es poden gestionar directament 
per mitjà d’una societat mercantil. En aquest cas, el servei s’exerceix en règim d’empresa 
privada i el capital social pertany íntegrament a l’ens local. 
 
6. La modificació dels estatuts s’ha de tramitar seguint el mateix procediment que la seva 
aprovació, i que es troba regulat a l’article 201 ROAS (article 212.5 ROAS). 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
La Comissió Informativa de Transparència i Participació amb el vot a favor dels membres del 
PSC, PPC, UAM, ERC, C’S i Jesús Benedicto, i l’abstenció dels membres de CIU i la CUP 
proposa al Ple: 
 
9. Aprovar inicialment la modificació de l’article 2 dels Estatuts de CEMSSA, incorporant un 
punt 20, a l’apartat 1, i incorporant un apartat 2 a l’article, que passa a tenir el següent text: 
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“Article 2. OBJECTE 
 
2.1. Constitueix l’objecte de la societat: 
 
1. - La gestió integral dels serveis relacionats amb el cicle de l’aigua i la recollida i el tractament 
de Residus Urbans, en concret: 
 
• Construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d’aigües i 
sanejament. 
• Construcció, manteniment i explotació d’estacions de tractament d’aigua 
potable. 
• Construcció, manteniment i explotació dels pous i minats i dels seus elements 
elèctrics i mecànics, com a font de captació integrant el sistema de subministrament i 
abastament d’aigua. 
• Prestació i realització dels serveis de posta en funcionament, manteniment i 
explotació dels elements mecànics de control del sistema d’abastament i distribució d’aigua i 
sanejament, comptadors d’aigua, i els treballs de lectura dels elements mecànics de control per 
a facturació, estadística i verificació. 
• Prestació i realització dels serveis de laboratori per a l’anàlisi, investigació, 
tractament, estudi i adequació de les aigües als seus diversos usos i normativa reguladora, tan 
de les aigües superficials, subterrànies, de distribució en xarxa i residuals, afectes al cicle 
integral de l’aigua. Així com de residus sòlids i qualsevol altra substància susceptible de generar 
residus o de produir o transmetre malalties. 
• Prestació i realització dels serveis de laboratori per a l’anàlisi, investigació, 
tractament, estudi i adequació als seus diversos usos i normativa reguladora de tot tipus de 
vessament, emissió d’efluents a l’atmosfera o contaminació acústica. 
• La realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics 
d’enginyeria, construcció i manteniment, dins l’àmbit de les activitats esmentades 
anteriorment, i les que configurin el servei públic local corresponent al cicle integral de l’aigua, 
de conformitat amb la normativa reguladora de règim local relativa a aquestes activitats i 
serveis públics. 
• La prestació de tasques de gestió i gerència d’altres entitats, especialment les 
relatives a serveis públics locals afectes al cicle integral de l’aigua i medi ambient, ja sigui de 
captació, regulació i distribució dels recursos hidràulics; sanejament, depuració i les seves 
corresponents xarxes i instal·lacions; vessament, emissió d’efluents a l’atmosfera, contaminació 
acústica o residus. 
• La recollida, tractament, aprofitament i eliminació de residus, que comprèn 
recollida selectiva, transport, emmagatzematge, ús energètic, reciclatge i disposició de la 
deixalla. 
• La comercialització de residus i subproductes, explotació de plantes de deixalleria, 
i gestió d’abocaments. 
• Disseny, construcció, direcció, manteniment, gestió i explotació d’obres i 
infraestructura en els àmbits del medi ambient, els residus, la cogeneració i demés activitats 
connexes. 
• La promoció i organització d’accions formatives i de conscienciació en relació 
amb el cicle integral de l’aigua, el medi ambient i la protecció de la salut. 
• Prestació i realització d’estudis, inspeccions, certificacions, informes, dictàmens, 
declaracions, controls, auditories, assistències tècniques amb els medis necessaris, inclòs el de 
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laboratori, dins de l’àmbit d’activitats relacionades amb el medi ambient. Per al compliment de 
l’objecte social esmentat amb anterioritat la societat tindrà plenes facultats per a desenvolupar 
totes les funcions que exigeix l’adequada prestació dels serveis. 
• Construcció, manteniment i explotació de deixalleries i de plantes transferència 
i/o de selecció i tractament de residus. 
 
2. – Manteniment i gestió integral de xarxes d’enllumenat públic, en concret: 
 
3. El manteniment regular de les instal·lacions, canvi de làmpades, millores en els quadres 
elèctric, etc. 
4. La gestió de les contractacions amb les companyies subministradores d’energia i del consum 
elèctric. 
5. Redacció dels projectes de millora i de nova instal·lació de la xarxa d’enllumenat públic i 
l’execució de les obres relacionades. 
6. Tota mena d’estudis i projectes de millora de l’eficiència de la xarxa i de reducció de 
l’impacte ambiental. 
7. Gestió i explotació de tot tipus d’equipaments de generació d’energies renovables, 
fotovoltaics, tèrmics, eòlics , geotèrmics, marítims i altres. 
 
3. – Transport públic de viatgers, de línies regulars urbanes i interurbanes, així com de 
transports específics i de transport escolar. 
 
4. – Serveis de manteniment de la via pública, espais públics, parcs i places, inclosa la neteja i 
les reparacions de tota mena, instal·lació de mobiliari urbà i manteniment del mateix, en 
concret: 
 
3. La neteja de les vies públiques tant per mitjans mecànics com manuals. 
4. El reg de parcs, places i carrers. 
5. El manteniment integral de jardineria, Incloses les operacions de plantació, esporga, 
fitosanitaries i d’altres necessàries per a la bona conservació de la jardineria i l’arbrat. 
6. Les obres de manteniment a la via i l’espai públic, tan de paleteria com d’instal·lacions de 
xarxes o de mobiliari, inclòs la redacció de projectes i estudis necessaris per dur-les a terme. 
 
5. – Serveis de neteja i manteniment d’edificis tant públics com privats. 
 
6. – Gestió de serveis funeraris: 
 
9. Gestió de la construcció i posterior explotació de tanatoris, inclòs la redacció d’estudis, 
projectes i execució de les obres. 
10. Gestió integral del cementiri municipal, tant pel que fa als serveis funeraris i 
d’enterrament o incineració de cadàvers com del manteniment de les instal·lacions, així com la 
gestió de cobrament de taxes i preus municipals relacionades amb els serveis funeraris. 
 
7. – Gestió integral dels serveis de retirada de vehicles de la via pública, en concret: 
 
• Gestió del servei de grua municipal, de retirada de vehicles de la via pública. 
• Gestió i manteniment del dipòsit municipal, inclòs el cobrament de les taxes i preus 
municipals relacionats amb el servei. 
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8. – Gestió integral dels serveis d’estacionament de vehicles, en concret: 
 
• Gestió del servei d’estacionament de vehicles a la via pública (zona blava, verda i altres 
aparcaments públics), inclòs el cobrament de taxes i preus públics del servei i la imposició de 
denúncies pel mal ús del mateix. 
• Construcció i explotació d’edificis i solars destinats a aparcament de vehicles, tant públics 
com privats. 
• Redacció d'informes, plans de viabilitat i projectes constructius d’edificis destinats a 
aparcament íntegrament o amb d’altres usos compartits. 
 
9. – Gestió i explotació de xarxes de telecomunicacions, espai radioelèctric, instal·lacions i 
emissores de radiodifusió pública, televisió, televisió digital terrestre, etc., dins del marc permès 
per la legislació sectorial que regula les competències, concessions i autoritzacions de l’àmbit. 
 
10. – Gestió dels servei d’animals de companyia i d’altres controls veterinaris de competència 
municipal, en concret: 
 
14. Gestionar el servei de recollida d’animals abandonats 
15. Gestionar els dipòsits d’animals abandonats 
16. Realitzar campanyes de sensibilització ciutadana dins de l’àmbit 
17. Gestionar els serveis veterinaris i fitosanitaris de control d’animals i plagues 
 
11. – Gestió integral de tota mena de serveis i equipaments públics o privats, destinats a la 
pràctica de l’esport, a l’esbarjo i a la difusió i comercialització de productes culturals, en 
concret: 
 
9. Redacció d’estudis de necessitat i de viabilitat de la implantació de noves activitats en 
l’àmbit de referència, així com de la construcció de nous edificis i de la remodelació dels 
existents. 
10. Redacció de projectes constructius i execució de les obres dels edificis destinats els 
usos esmentats, tant per a us exclusiu com per a usos compartits amb d'altres activitats. 
11. Gestió d'instal·lacions esportives i de programes d’activitat esportiva, tant de 
competició com d’esport i lleure familiar. 
12. Gestió d’instal·lacions culturals de tota mena: teatres, museus, cinemes, i d’altres 
relacionats amb la difusió de la cultura; així com d'activitats, programes i circuits culturals, fires 
de promoció de l’activitat cultural i d’altres relacionats. 
 
12. – Gestió, conservació, manteniment i explotació de béns i instal·lacions del patrimoni 
històric, en concret: 
 
m) La direcció i execució de treballs de recerca i investigació del patrimoni històric 
n) La conservació i manteniment dels espais 
o) L’explotació cultural i turística del patrimoni tant de les visites a les instal·lacions com de la 
producció i comercialització de productes relacionats amb aquests. 
p) La realització de campanyes de promoció i difusió dels valors del patrimoni 
q) La concertació de tota mena d’ajudes, patrocinis i publicitat comercial que permetin el 
sosteniment del patrimoni. 
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13. – Gestió dels serveis d’àmbit de les competències municipals en platges i costes, en 
concret: 
 
3. Servei de neteja de platges, tant per mitjans mecànics com per mitjans manuals 
4. Servei de recollida de brossa en platges i costes 
5. Servei de manteniment i reposició de mobiliari en les platges, inclòs el manteniment de 
dutxes i papereres 
6. Gestió de les concessions de serveis de bar i restauració en les platges, així com de la venda 
ambulant 
7. Gestió i explotació dels serveis de lloguer de material per els banyistes: ombrel·les, cadires, 
tumbones i d’altres  
8. Prestació del servei de abalisament marítim en l’àmbit de les platges 
9. Gestió del servei de vigilància i primers auxilis de les platges. 
 
14. -Actuar com a beneficiària d’expropiacions. 
 
15. -Alienació de solars, edificis construïts o en fase de construcció o rehabilitació. 
 
16. -Adquisició, transmissió, execució, modificació i extensió de tota classe de drets sobre els 
béns mobles i immobles. 
 
17. -Formar part o impulsar juntes de compensació i entitats urbanístiques en general, de tot 
tipus d’associacions administratives de propietaris que tinguin finalitat urbanística. 
 
18. -Execució d’obres d’urbanització, edificació, repoblació, rehabilitació, dotació de serveis i 
equipaments de qualsevol tipus. 
 
19. -Promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni Municipal del Sòl. 
 
20. -Promoció, urbanització, construcció, compravenda, lloguer, explotació i administració de 
terrenys i béns immobles. 
 
21. -L’assumpció de la realització de serveis especialitzats que li encarregui l’Ajuntament i en 
especial, tot el que fa referència a pavimentació de calçades, obres de viabilitat, instal·lació de 
serveis, estètica viària i circulació. 
 
22.- La gestió de mercat municipals. 
 
Les activitats que constitueixen l’objecte de la societat podran ser realitzades per aquesta ja 
directament, ja indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d’accions o participacions en 
societats, empreses, agrupacions, unions o qualsevol altra mena d’associacions admeses en 
dret, amb objecte idèntic, anàleg o complementari. 
 
Totes aquelles activitats que necessiten de llicència i/o autorització administrativa, així com de 
coneixements professionals qualificats de les persones que han de dur a terme els treballs, 
s’entén que no seran executats per l’empresa sense haver obtingut de l’administració totes les 
autoritzacions i l’homologació suficient per executar-los, així com que aquesta exigirà de les 
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empreses i persones que contractin amb ella, que compleixin amb els requisits i autoritzacions 
per desenvolupar les tasques que s’encarreguin. 
 
2.2. Aquesta societat és un mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Calafell, als efectes 
que determina l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic.” 
 
10. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública durant el període de 30 dies, 
comptador des de l’endemà hàbil a la data de la darrera publicació del corresponent anunci al 
BOPT i al DOGC, durant el qual es podran formular les al·legacions o reclamacions que es 
consideri adients. Si no se’n formula cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament de forma 
tàcita, sense cap més tràmit. 
 
Intervenció 24.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=6955.0 
Intervenció 24.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7018.0 
Intervenció 24.3.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7030.0 
Intervenció 24.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7070.0 
Intervenció 24.5.- Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7075.0 
Intervenció 24.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7135.0 
Intervenció 24.7.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7183.0 
Intervenció 24.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7186.0 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 19 vots a favor (5 
dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 5 dels membres de 
CIU, 2 dels membres d’ERC, 1 del membre de C’S i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto 
Calahorra, i 2 abstencions dels membres de la CUP, acorda: 

 
1. Aprovar inicialment la modificació de l’article 2 dels Estatuts de CEMSSA, incorporant un 
punt 20, a l’apartat 1, i incorporant un apartat 2 a l’article, que passa a tenir el següent text: 
 
“Article 2. OBJECTE 
 
2.1. Constitueix l’objecte de la societat: 
 
1. – La gestió integral dels serveis relacionats amb el cicle de l’aigua I la recollida I el tractament 
de Residus Urbans, en concret: 
 
a) Construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d’aigües i 
sanejament. 
b) Construcció, manteniment i explotació d’estacions de tractament d’aigua potable. 
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c) Construcció, manteniment i explotació dels pous i minats i dels seus elements 
elèctrics i mecànics, com a font de captació integrant el sistema de subministrament i 
abastament d’aigua. 
d) Prestació i realització dels serveis de posta en funcionament, manteniment i 
explotació dels elements mecànics de control del sistema d’abastament i distribució 
d’aigua i sanejament, comptadors d’aigua, i els treballs de lectura dels elements 
mecànics de control per a facturació, estadística i verificació. 
e) Prestació i realització dels serveis de laboratori per a l’anàlisi, investigació, 
tractament, estudi i adequació de les aigües als seus diversos usos i normativa 
reguladora, tan de les aigües superficials, subterrànies, de distribució en xarxa i 
residuals, afectes al cicle integral de l’aigua. Així com de residus sòlids i qualsevol altra 
substància susceptible de generar residus o de produir o transmetre malalties. 
f) Prestació i realització dels serveis de laboratori per a l’anàlisi, investigació, 
tractament, estudi i adequació als seus diversos usos i normativa reguladora de tot 
tipus de vessament, emissió d’efluents a l’atmosfera o contaminació acústica. 
g) La realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics 
d’enginyeria, construcció i manteniment, dins l’àmbit de les activitats esmentades 
anteriorment, i les que configurin el servei públic local corresponent al cicle integral de 
l’aigua, de conformitat amb la normativa reguladora de règim local relativa a aquestes 
activitats i serveis públics. 
 
La prestació de tasques de gestió i gerència d’altres entitats, especialment les relatives 
a serveis públics locals afectes al cicle integral de l’aigua i medi ambient, ja sigui de 
captació, regulació i distribució dels recursos hidràulics; sanejament, depuració i les 
seves corresponents xarxes i instal·lacions; vessament, emissió d’efluents a l’atmosfera, 
contaminació acústica o residus. 
 
h) La recollida, tractament, aprofitament i eliminació de residus, que comprèn recollida 
selectiva, transport, emmagatzematge, ús energètic, reciclatge i disposició de la 
deixalla. 
i) La comercialització de residus i subproductes, explotació de plantes de deixalleria, i 
gestió d’abocaments. 
j) Disseny, construcció, direcció, manteniment, gestió i explotació d’obres i 
infraestructura en els àmbits del medi ambient, els residus, la cogeneració i demés 
activitats connexes. 
k) La promoció i organització d’accions formatives i de conscienciació en relació amb el 
cicle integral de l’aigua, el medi ambient i la protecció de la salut. 
l) Prestació i realització d’estudis, inspeccions, certificacions, informes, dictàmens, 
declaracions, controls, auditories, assistències tècniques amb els medis necessaris, 
inclòs el de laboratori, dins de l’àmbit d’activitats relacionades amb el medi ambient. 
Per al compliment de l’objecte social esmentat amb anterioritat la societat tindrà 
plenes facultats per a desenvolupar totes les funcions que exigeix l’adequada prestació 
dels serveis. 
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m) Construcció, manteniment i explotació de deixalleries i de plantes transferència i/o 
de selecció i tractament de residus. 
 
2. – Manteniment I gestió integral de xarxes d’enllumenat públic, en concret: 
 
a) El manteniment regular de les instal·lacions, canvi de làmpades, millores en els 
quadres elèctric, etc. 
b) La gestió de les contractacions amb les companyies subministradores d’energia i del 
consum elèctric. 
c) Redacció dels projectes de millora i de nova instal·lació de la xarxa d’enllumenat 
públic i l’execució de les obres relacionades. 
d) Tota mena d’estudis i projectes de millora de l’eficiència de la xarxa i de reducció de 
l’impacte ambiental. 
e) Gestió i explotació de tot tipus d’equipaments de generació d’energies renovables, 
fotovoltaics, tèrmics, eòlics , geotèrmics, marítims i altres. 
 
3. – Transport públic de viatgers, de línies regulars urbanes I interurbanes, així com de 
transports específics I de transport escolar. 
 
4. – Serveis de manteniment de la via pública, espais públics, parcs I places, inclosa la neteja I 
les reparacions de tota mena, instal·lació de mobiliari urbà I manteniment del mateix, en 
concret: 
 
a) La neteja de les vies públiques tant per mitjans mecànics com manuals. 
b) El reg de parcs, places i carrers. 
c) El manteniment integral de jardineria, Incloses les operacions de plantació, esporga, 
fitosanitaries i d’altres necessàries per a la bona conservació de la jardineria i l’arbrat. 
d) Les obres de manteniment a la via i l’espai públic, tan de paleteria com 
d’instal·lacions de xarxes o de mobiliari, inclòs la redacció de projectes i estudis 
necessaris per dur-les a terme. 
 
5. – Serveis de neteja i manteniment d’edificis tant públics com privats. 
 
6. – Gestió de serveis funeraris: 
 
a) Gestió de la construcció i posterior explotació de tanatoris, inclòs la redacció 
d’estudis, projectes i execució de les obres. 
b) Gestió integral del cementiri municipal, tant pel que fa als serveis funeraris i 
d’enterrament o incineració de cadàvers com del manteniment de les instal·lacions, així 
com la gestió de cobrament de taxes i preus municipals relacionades amb els serveis 
funeraris. 
 
7. – Gestió integral dels serveis de retirada de vehicles de la via pública, en concret: 
 
a) Gestió del servei de grua municipal, de retirada de vehicles de la via pública. 
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b) Gestió i manteniment del dipòsit municipal, inclòs el cobrament de les taxes i preus 
municipals relacionats amb el servei. 
 
8. – Gestió integral dels serveis d’estacionament de vehicles, en concret: 
 
a) Gestió del servei d’estacionament de vehicles a la via pública (zona blava, verda i 
altres aparcaments públics), inclòs el cobrament de taxes i preus públics del servei i la 
imposició de denúncies pel mal ús del mateix. 
b) Construcció i explotació d’edificis i solars destinats a aparcament de vehicles, tant 
públics com privats. 
c) Redacció d’informes, plans de viabilitat i projectes constructius d’edificis destinats a 
aparcament íntegrament o amb d’altres usos compartits. 
 
9. – Gestió i explotació de xarxes de telecomunicacions, espai radioelèctric, instal·lacions i 
emissores de radiodifusió pública, televisió, televisió digital terrestre, etc., dins del marc permès 
per la legislació sectorial que regula les competències, concessions i autoritzacions de l’àmbit. 
 
10. – Gestió dels servei d’animals de companyia I d’altres controls veterinaris de competència 
municipal, en concret: 
 
a) Gestionar el servei de recollida d’animals abandonats 
b) Gestionar els dipòsits d’animals abandonats 
18. Realitzar campanyes de sensibilització ciutadana dins de l’àmbit 
19. Gestionar els serveis veterinaris i fitosanitaris de control d’animals i plagues 
 
11. – Gestió integral de tota mena de serveis I equipaments públics o privats, destinats a la 
pràctica de l’esport, a l’esbarjo I a la difusió I comercialització de productes culturals, en 
concret: 
 
a) Redacció d’estudis de necessitat i de viabilitat de la implantació de noves activitats 
en l’àmbit de referència, així com de la construcció de nous edificis i de la remodelació 
dels existents. 
b) Redacció de projectes constructius i execució de les obres dels edificis destinats els 
usos esmentats, tant per a us exclusiu com per a usos compartits amb d’altres 
activitats. 
c) Gestió d’instal·lacions esportives i de programes d’activitat esportiva, tant de 
competició com d’esport i lleure familiar. 
d) Gestió d’instal·lacions culturals de tota mena: teatres, museus, cinemes, i d’altres 
relacionats amb la difusió de la cultura; així com d’activitats, programes i circuits 
culturals, fires de promoció de l’activitat cultural i d’altres relacionats. 
 
12. – Gestió, conservació, manteniment I explotació de béns I instal·lacions del patrimoni 
històric, en concret: 
 
a) La direcció i execució de treballs de recerca i investigació del patrimoni històric 
b) La conservació i manteniment dels espais 
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c) L’explotació cultural i turística del patrimoni tant de les visites a les instal·lacions com 
e la producció i comercialització de productes relacionats amb aquests. 
d) La realització de campanyes de promoció i difusió dels valors del patrimoni 
e) La concertació de tota mena d’ajudes, patrocinis i publicitat comercial que permetin 
el sosteniment del patrimoni. 
 
13. – Gestió dels serveis d’àmbit de les competències municipals en platges i costes, en 
concret: 
 
a) Servei de neteja de platges, tant per mitjans mecànics com per mitjans manuals 
b) Servei de recollida de brossa en platges i costes 
c) Servei de manteniment i reposició de mobiliari en les platges, inclòs el manteniment 
de dutxes i papereres 
d) Gestió de les concessions de serveis de bar i restauració en les platges, així com de la 
venda ambulant 
e) Gestió i explotació dels serveis de lloguer de material per els banyistes: ombrel·les, 
cadires, tumbones i d’altres  
f) Prestació del servei de abalisament marítim en l’àmbit de les platges 
g) Gestió del servei de vigilància i primers auxilis de les platges. 
 
14. -Actuar com a beneficiària d’expropiacions. 
 
15. -Alienació de solars, edificis construïts o en fase de construcció o rehabilitació. 
 
16. -Adquisició, transmissió, execució, modificació i extensió de tota classe de drets sobre els 
béns mobles i immobles. 
 
17. -Formar part o impulsar juntes de compensació i entitats urbanístiques en general, de tot 
tipus d’associacions administratives de propietaris que tinguin finalitat urbanística. 
 
16. -Execució d’obres d’urbanització, edificació, repoblació, rehabilitació, dotació de serveis i 
equipaments de qualsevol tipus. 
 
17. -Promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni Municipal del Sòl. 
 
18. -Promoció, urbanització, construcció, compravenda, lloguer, explotació i administració de 
terrenys i béns immobles. 
 
19. -L’assumpció de la realització de serveis especialitzats que li encarregui l’Ajuntament i en 
especial, tot el que fa referència a pavimentació de calçades, obres de viabilitat, instal·lació de 
serveis, estètica viària i circulació. 
 
20.- La gestió de mercat municipals. 
 
Les activitats que constitueixen l’objecte de la societat podran ser realitzades per aquesta ja 
directament, ja indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d’accions o participacions en 
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societats, empreses, agrupacions, unions o qualsevol altra mena d’associacions admeses en 
dret, amb objecte idèntic, anàleg o complementari. 
 
Totes aquelles activitats que necessiten de llicència i/o autorització administrativa, així com de 
coneixements professionals qualificats de les persones que han de dur a terme els treballs, 
s’entén que no seran executats per l’empresa sense haver obtingut de l’administració totes les 
autoritzacions i l’homologació suficient per executar-los, així com que aquesta exigirà de les 
empreses i persones que contractin amb ella, que compleixin amb els requisits i autoritzacions 
per desenvolupar les tasques que s’encarreguin. 
 
2.2. Aquesta societat es un mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Calafell, als efectes 
que determina l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic.” 
 
11. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública durant el període de 30 
dies, comptador des de l’endemà hàbil a la data de la darrera publicació del 
corresponent anunci al BOPT i al DOGC, durant el qual es podran formular les 
al·legacions o reclamacions que es consideri adients. Si no se’n formula cap, l’acord 
esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita, sense cap més tràmit. 
 
25.25.25.25.----    Revisió de preus del contracte del servei de Transport Públic de La Hispano de Fuente Revisió de preus del contracte del servei de Transport Públic de La Hispano de Fuente Revisió de preus del contracte del servei de Transport Públic de La Hispano de Fuente Revisió de preus del contracte del servei de Transport Públic de La Hispano de Fuente 
en Segures, S.A., empresa adjudicatària del servei de transport urbà del municipi de en Segures, S.A., empresa adjudicatària del servei de transport urbà del municipi de en Segures, S.A., empresa adjudicatària del servei de transport urbà del municipi de en Segures, S.A., empresa adjudicatària del servei de transport urbà del municipi de 
Calafell.Calafell.Calafell.Calafell.    
 
    
Fets    

• L’empresa Hispano de Fuente en Segures, S.A., concessionària del contracte de servei de 
transport públic urbà, és l’empresa concessionària del servei de transport urbà, contracte 
prorrogat per acord del Ple Municipal de data 19 de desembre de 2014, per un termini de 5 
anys, amb efectes de pròrroga de data 1 de febrer de 2016. 
 
• Hife SA ha presentat escrit en data 15 de març de 2016 (RGE 9126), on sol·licita 
l’actualització del cost anual del contracte de prestació de la gestió indirecta del servei de 
transport públic urbà al Municipi de Calafell i s’ acompanya a l’expedient l’estudi 
d’actualització. 
 
• La petició de la concessionària del cost del servei per l’exercici de 2015 va estar de  
511.448,15 + 10% d’IVA, fent un total de 562.592,96 € IVA inclòs 
 
• Havent transcorregut un any des de l’última actualització i d’acord amb l’ establert a la 
Clàusula  vuitena  del  contracte i  a  la clàusula  3  del  Capítol  II i  l’annex  2  del Plec de 
clàusules que forma part de l’ esmentat contracte, en estudi adjunt es procedeix a 
l’actualització del cost, resultant un cost anual, a partir de l’1 de febrer de 2016, per import de 
499.633,70 € + 10% en concepte d’IVA, fent un total de 549.597,07 € IVA inclòs. 
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• Sent el diferencial d’actualització dels costos del contracte de prestació de la gestió indirecta 
del servei de transport públic urbà, a partir de l’1 de febrer de 2016 el que comparativament 
resulta un estalvi per import de 12.995,89 € IVA inclòs. 
 
• Vist l’informe núm.0078/2016-CB emès pel Director de Serveis Jurídics, contractació i 
compres, que s’acompanya a l’expedient, que manifesta que la proposta presentada s’adiu 
amb el que s’estipulava en el contracte i un altre pel que fa a l’actualització de l’IVA. 
 
• Vist l’informe núm. 60/2016 emès per la Cap de negociat de l’Àrea de Via Pública. 
 
Fonaments JurídicsFonaments JurídicsFonaments JurídicsFonaments Jurídics    
 
7. Es tracta d’un contracte de gestió de serveis públics en els termes de l’article 8 de la Llei 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
8. Art. 89 a 94 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual  s’aprova el 
TRLCSP. 
 
9. Les competències establertes en els articles 21 i 22 de la Llei de bases de règim local. 
 
La Comissió Informativa de Turisme I Via Pública de conformitat amb la proosta presentada I 
per unanimitat proposa al Ple: 
 
1.  APROVAR    la revisió de preus a l’empresa HIFE concessionària del contracte de servei de 
transport públic urbà, des de febrer de 2016 per import de 499.633,70 € + 10% en concepte 
d’IVA, fent un total de 549.597,07 € IVA inclòs, el que comparativament resulta un estalvi de 
12.995,89 € IVA inclòs. 
 
2. Notificar la present resolució a Hife SA, al Departament de Via Pública i Intervenció 
municipals. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7207.0 
Intervenció 25.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7220.0 
Intervenció 25.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7253.0 
Intervenció 25.3.- Juan José García Álvarez 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7257.0 
Intervenció 25.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7280.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat acorda: 
 
1. APROVAR    la revisió de preus a l’empresa HIFE concessionària del contracte de servei de 
transport públic urbà, des de febrer de 2016 per import de 499.633,70 € + 10% en concepte 
d’IVA, fent un total de 549.597,07 € IVA inclòs, el que comparativament resulta un estalvi de 
12.995,89 € IVA inclòs. 
    



 

135 
 

2. Notificar la present resolució a Hife SA, al Departament de Via Pública i Intervenció 
municipals. 
 
26.26.26.26.----    Rectificació error material de l’acord de Ple del dia 23 de març de 2016 i ampliació Rectificació error material de l’acord de Ple del dia 23 de març de 2016 i ampliació Rectificació error material de l’acord de Ple del dia 23 de març de 2016 i ampliació Rectificació error material de l’acord de Ple del dia 23 de març de 2016 i ampliació 
per omissió Conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’eper omissió Conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’eper omissió Conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’eper omissió Conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’esportistasportistasportistasportista    Na Rosario Na Rosario Na Rosario Na Rosario 
Ines Lizon.Ines Lizon.Ines Lizon.Ines Lizon.    
 
 
 
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
    
Rectificació error material de l’acord de Ple de data 23 de març de 2016 i ampliació per omissió 
conveni  de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’esportista Rosario Inés Lizón. 
    
FetsFetsFetsFets    
    
• En sessió de caràcter extraordinari de Ple de l’Ajuntament de Calafell de data 23 de març de 
2016, es va acordar aprovar el conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’esportista 
Rosario Inés Lizon. 
 
2. Que en el punt 2 d’aquest acord  s’aprova la proposta de despesa núm. 297/2016 per import de 
2.000 euros. 
 
3. Que en la estipulació Segona.- Obligacions del Patrocinador, punt b) del conveni aprovat,  no 
consta la forma de  repartiment de l’import estipulat en el conveni. 
 
4. S’adjunta informe del tècnic d’esports, en el qual manifesta la necessitat per part de la esportista 
de l’avançament de la subvenció per poder assistir als campionats nacionals i mundial per manca de 
liquiditat econòmica pels desplaçaments i altres despeses. 
 
FonameFonameFonameFonaments de dretnts de dretnts de dretnts de dret    
 
1. Que es tracta d’errors estrictament materials i no jurídics, i per tant, pot ser esmenats en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de 
la llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu. 
 
2. Que queda acreditat que s’ha produït un error de fet per error de transcripció de dades, on on on on 
constaconstaconstaconsta: 
“Aprovar la proposta de despesa núm.  297/2016 per import de 2.000,00€.” 
 
Ha deHa deHa deHa de    constar:constar:constar:constar:    
“ Aprovar la proposta de despesa núm. 296/2016 per import de 2.000,00€” 
 
Així mateix,  en la estipulació Segona.- Obligacions del Patrocinador del conveni, punt b) on on on on 
consta:consta:consta:consta:  
 
“b) Realitzar una aportació econòmica de  2.000,00 euros destinada a col·laborar en el 
finançament de les despeses que ha de assumir per causa de la participació en les següents 
competicions oficials, inclosa  la promoció de Calafell i  per a les activitats generals d’interès social 
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que realitza durant l’any. Aquest import no és susceptible de modificació ni de revisió. Aquesta 
despesa s’imputa dins del pressupost de l’Ajuntament de Calafell, aplicació pressupostària 
C04/3412/4800033 –Subvenció Rosario Inés Lizón 
 
b.1 Competicions Nacionals FEDERACION ESPAÑOLA DE PETANCA, individual i tripleta. 
b.2 Competicions FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA. Liga nacional de Comunidades  
b.3 Competicions Campionat d’Europa. França” 
 
Ha de constar:Ha de constar:Ha de constar:Ha de constar:    
    
“b) Realitzar una aportació econòmica de  2.000,00 euros destinada a col·laborar en el 
finançament de les despeses que ha de assumir per causa de la participació en les següents 
competicions oficials, inclosa  la promoció de Calafell i  per a les activitats generals d’interès social 
que realitza durant l’any. Aquest import no és susceptible de modificació ni de revisió. Aquesta 
despesa s’imputa dins del pressupost de l’Ajuntament de Calafell, aplicació pressupostària 
C04/3412/4800033 –Subvenció Rosario Inés Lizón 
 
b.1 Competicions Nacionals FEDERACION ESPAÑOLA DE PETANCA, individual i tripleta. 
b.2 Competicions FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA. Liga nacional de Comunidades  
b.3 Competicions Campionat d’Europa. França. 
 
El repartiment d’aquest import total serà de la manera següent: 
 
10. 1.500,00 euros que es faran efectius entre la data de la signatura d’aquest conveni i 
el 13 de maig, ambdós inclosos. 
11. 500,00 euros quan l’interessada presenti la justificació segons el que estableix  la 
estipulació cinquena d’aquest conveni.” 
 
AcordAcordAcordAcord    
    
La Comissió Informativa de Turisme i Via Pública de conformitat amb la proposta presentada i per 
unanimitat proposa al Ple: 
    
1. Rectificar el punt 2 de  l’acord del Ple de l’Ajuntament de Calafell de data  23 de març de 2016 
d’aprovació del conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’esportista Rosario Inés Lizon, 
fent constar  núm. de proposta de despesa 296/2016. 
 
2.  Aprovar l’ampliació de la estipulació Segona.- Obligacions del Patrocinador del conveni, punt b), 
afegint la forma de repartiment d’aquest import total, el qual serà de la manera següent: 
 
12. 1.500,00 euros que es faran efectius entre la data de la signatura d’aquest conveni i 
el 13 de maig, ambdós inclosos. 
13. 500,00 euros quan l’interessada presenti la justificació segons el que estableix  la 
estipulació cinquena d’aquest conveni.” 
 
3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficia de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya amb indicació que l’acord es podrà consultar a la pàgina web municipal. 
 
4.  Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  als interessats i   al departament 
d’intervenció i tresoreria. 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7289.0 
Intervenció 26.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7300.0 
Intervenció 26.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7351.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la totalitat 
dels membres presents que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal acorda: 
 
1. Rectificar el punt 2 de  l’acord del Ple de l’Ajuntament de Calafell de data  23 de març de 2016 
d’aprovació del conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’esportista Rosario Inés Lizon, 
fent constar  núm. de proposta de despesa 296/2016. 
 
2.  Aprovar l’ampliació de la estipulació Segona.- Obligacions del Patrocinador del conveni, punt b), 
afegint la forma de repartiment d’aquest import total, el qual serà de la manera següent: 
 
14. 1.500,00 euros que es faran efectius entre la data de la signatura d’aquest conveni i 
el 13 de maig, ambdós inclosos. 
 
15. 500,00 euros quan l’interessada presenti la justificació segons el que estableix  la 
estipulació cinquena d’aquest conveni.” 
 
3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficia de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya amb indicació que l’acord es podrà consultar a la pàgina web municipal. 
 
4.  Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  als interessats i   al departament 
d’intervenció i tresoreria. 
 
27.27.27.27.----    Moció Del Grup Municipal De La CUP Per Un Manteniment Dels Parcs, Jardins I EspaisMoció Del Grup Municipal De La CUP Per Un Manteniment Dels Parcs, Jardins I EspaisMoció Del Grup Municipal De La CUP Per Un Manteniment Dels Parcs, Jardins I EspaisMoció Del Grup Municipal De La CUP Per Un Manteniment Dels Parcs, Jardins I Espais    Públics Públics Públics Públics 
Sense L’ús D’herbicides Tòxics Com El Glifosat, Pel Compliment De La Normativa Sobre Biocides I Sense L’ús D’herbicides Tòxics Com El Glifosat, Pel Compliment De La Normativa Sobre Biocides I Sense L’ús D’herbicides Tòxics Com El Glifosat, Pel Compliment De La Normativa Sobre Biocides I Sense L’ús D’herbicides Tòxics Com El Glifosat, Pel Compliment De La Normativa Sobre Biocides I 
Per Avançar Cap A Una Jardineria Ecològica.Per Avançar Cap A Una Jardineria Ecològica.Per Avançar Cap A Una Jardineria Ecològica.Per Avançar Cap A Una Jardineria Ecològica.    
 
 
Exposició de motiusExposició de motiusExposició de motiusExposició de motius    

    
El glifosatEl glifosatEl glifosatEl glifosat    
    
És un herbicidi sistèmic no selectiu desenvolupat per la multinacional Monsanto, que en va ser 
propietària de la patent fins a l’any 2000. Es tracta de l’herbicida més usat a tot el món i 
recentment l’Organització Mundial de la Salut, l’ha classifcat com a “probable cancerigen” 
(nivell 2 de perillositat) tot i que l’empresa l’ha venut sempre com a inofensiu.  En els darrers 
anys, Monsanto ha desenvolupat cultius transgènics resistents a tractaments amb aquest 
potent compost (no autoritzats encara a la UE), però que n’han fet augmentar l’ús i la 
presència en els aliments transgènics importats. 
  
Des de fa poques dècades, ha passat d’un ús estricament agrari a un ús molt més estès.  Els 
ajuntaments l’utilitzen habitualment en la gestió de parcs, zones enjardinades, camins, 
carreteres i carrers. 
 
Les fórmules comercials més comunes contenen un ingredient actiu (glifosat) que impedeix la 
fotosíntesi i afecta d’altres porcessos metabòlics de les plantes sensibles a l’herbicida i també 
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conté entre d’altres productes, surfactants, que fan que el glifosat pugui penetrar a través de 
les cutícules de les fulles de les plantes.  Els problemes més importants que s’associen al 
glifosat són els nombrosos efectes sobre la salut humana, la progressiva contaminació dels 
aqüífers i dels medis aquàtics, els impactes negatius sobre els fongs i bacteris del sòl, sobre la 
fauna i flora silvestre i també sobre els cultius i bestiar.  Tots ells es detallen al web: 
http://www.somloquesembrem.org/glifosat/ 
 
Per contra no hi ha cap motiu d’importància que en requereixi l’ús en la jardineria ni en la 
gestió de les vies públiques.  Cal deixar de veure la vegetació espontània com un problema 
estètic, entendre la funció que té en l’ecosistema i només actuar-hi quan suposi un problema 
real.  En aquests casos es poden utilitzar mitjans manuals, mecànics, tèxtils, etc. 
 
En qualsevol cas, l’eradicació del glifosat i dels herbicides dels espais municipals no s’ha 
d’entendre com un fet aïllat, sinó com un primer pas que permeti avançar cap a una jardineria 
ecològica, basada en les espècies autòctones i en la reducció de consum hídric. 
 
Danys derivats de l’ús d’herbicides amb glifosatDanys derivats de l’ús d’herbicides amb glifosatDanys derivats de l’ús d’herbicides amb glifosatDanys derivats de l’ús d’herbicides amb glifosat    
    
L’herbicida glifosat presenta una elevada toxicitat per a tot tipus d’organismes vius, inclosos els 
humans, i també de tipus ambiental.  El permís per a l’ús del glifosat a la UE s’hauria d’haver 
revisat l’any 2012.  La Comissió Europea, però, va aprovar una directiva amb la qual s’aplaça 
aquesta revisió.  I en aquest 2015, s’ha proposat de nou fins a mitjans 2016, passada la 
campanya de tractaments de primavera. 
  
El glifosat ha mostrat signes de toxicitat i/o riscs de toxicitat per a humans tant en assaigs de 
laboratori com en estudis epidemiològics.  Els estudis epidemiològics han relacionat l’exposició 
de persones al glifosat amb un risc més gran de part prematur per exposició en combinació 
amb d’altres biocides, un risc més gran d’avortaments, un risc més gran de desenvolupament 
de càncer de linfomes no-Hodgkin i una possible incidència més gran de mieloma múltiple. 
 
Els estudis de laboratori mostren diferents efectes negatius, com efectes genotòxics i 
mutagènics, modificacions en l’estructura i funcionament de les cèl·lules, interferències en la 
síntesi d’esteroides i actuació com a disruptors endocrins, que també produeixen pertorbacions 
en el desenvolupament reproductiu d’animals de laboratori perquè es redueix la producció de 
tetosterona, interferències en el funcionament del fetge, malformacions congènites, i efectes 
tòxics en cèl·lules de la placenta humana que poden afectar negativament la reproducció 
humana i el desenvolupament del fetus. 
 
Tenint en compte que s’han detectat residus d’aquest herbicida a les cases de treballadors i 
treballadores agrícoles, a la seva orina i a la dels seus familiars, a la sang de dones no 
embarassades i en molts aliments, encara que en concentracions baixes, queda demostrat el 
risc d’exposició a aquest herbicida. 
 
El glifosat ha estat detectat freqüentment a l’aire i a la pluja, així com a les aigües residuals de 
regions agrícoles.  Un estudi recent a Catalunya constata que el 41% de les mostres 
analitzades té un contingut detectable de glifosat, així com que la concentració mitjana de 
glifosat de totes les mostres és de 0’2 ug.l-1, mentre que el valor màxim admès per la 
normativa europea (Directiva 2006/118/EC) al llarg de l’any és de 0’1 ug.l-1; aquesta xifra és 



 

139 
 

superada en un 68% dels casos. Aquest herbicida, en les seves formulacions comercials, ha 
mostrat impactes molt intensos i diversos en els ecosistemes aqüàtics i pot produir nivells 
extremadament alts de mortalitat en amfibis, la qual cosa podria afectar a la disminució de les 
seves poblacions. Recentment, la Sociedad de Ciencias Aranzadi de Donostia feia públics els 
resultats dels seus estudis sobre la incidència d’aquest herbicida en 10 espècies d’amfibis 
europeus i mostrava que les dosis recomenades pels fabricants són mortals per a la majroia 
d’elles.  També demostrava que dosis menors afecten la biologia i el comportament dels 
amfibis.  D’altra banda, els musclos també han mostrat molta sensibilitat als herbicides basats 
en el flifosat 28.  A més el glifosat ha mostrat efectes tòxics en algunes espècies de peixos, i 
pot reduir la resistència d’altres peixos, a les malalties, i incrementar la incidència d’infeccions.  
També s’ha mostrat la influència del glifosat en la biologia i reproducció de cargols d’aigües 
dolces i, com a resultat la seva possible influència en l’expansió de malalties de mamífers com 
la fasciolosi. 
 
El glifosat absorbit per les plantes és eventualment excretat per les arrels a la rizosfera del sòl.  
S’ha observat que és tòxic per als diferents fongs i bacteris que són necessaris i beneficiosos 
per a la natura i que desequilibra la comunitat microbiana del sòl.  Els cucs de terra també es 
veuen afectats negativament per aquest herbicida ja sigui sol o en combinació amb d’altres 
herbicides. 
 
Aquest herbicida no només afecta a les plantes sobre les que s’aplica a aquelles properes als 
camps de conreu i/o afectades per la deriva amb el vent, sinó que generacions posteriors 
d’aquestes plantes també mostren problemes de germinació i/o desenvolupament disminuït.  
Per tant, poden produir-se importants canvis ecològics per aquest efecte.  Com amb d’altres 
herbicides, el seu ús ha portat a l’aparició de plantes resistents.  Aquest herbicida produeix, a 
més, molts problemes en els mateixos cultius a què s’aplica i a cultius posteriors, cosa que 
suposa un greu risc sobre la producció agrària. 
 
L’any 2009, la Cort Suprema francesa va confirmar una setència anterior en què es 
condemnava l’empresa Monsanto (productora del Roundup, principal marca comercail del 
glifosat) per no haver dit la veritat amb relació a la seguretat d’aquest herbicida i per haver 
utilitzat publicitat enganyosa ja que l’havia definit com biodegradable.  El glifosat és considerat 
com a “perillós per al medi” per la Unió Europea. 
 
La normativa sobre biocides i els ajuntaments.La normativa sobre biocides i els ajuntaments.La normativa sobre biocides i els ajuntaments.La normativa sobre biocides i els ajuntaments.    
    
Segons la normativa vigent, els ajuntaments tenen obligacions pel que fa a la informació 
pública sobre els tractaments fitosanitaris que es fan en les vies  i terrenys públics del municipi i 
les seves proximitats, tant si són de caràcter urbà com rústic, tant si és el propi consistori qui les 
realitza com si es tracta d’empreses o usuaris privats, tant si són usos agraris com si no ho són.  
A més d’això, l’Ajuntament com a aplicador està subjecte al compliment de la normativa sobre 
ús de biocides. 
 
Generalment els ajuntaments no compleixen ni fan complir aquestes obligacions d’informació i 
senyalització sobre tractaments amb biocides.  En moltes ocasions tampoc compleixen amb els 
requeriments com a aplicadors que es descriuen en les següents normatives: 
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- El marc general d’actuació per a ús de biocides s’estableix en Reial decret 1311/2012 de 14 
de setembre, sobre l’ús sostenible dels productes fitosanitaris. 
 
- La resolució del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya de 15 de maig de 
1984 que regula l’ús de plaguicides per prevenir danys a animals en pastura. 
 
La situació a CalafellLa situació a CalafellLa situació a CalafellLa situació a Calafell    
    
Segons la informació facilitada pel Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament a Calafell 
s’utilitza el glifosat pel tractament de les males herbes.  A més a més, altres organismes i 
administracions utilitzen aquest herbicida per tractar les vores d’infraestructures que creuen el 
municipi, com ara les vies de tren. 
 
De la mateixa manera es constata com en els tractaments realitzats sota responsabilitat 
municipal, i també d’altres administracions, no es compleix amb Reial decret 1311/2012 de 14 
de setembre, més concretament, no s’avisa a la població.  També cal vetllar perquè es 
compleixi amb la màxima escrupolositat que les actuacions es realitzin en horaris en què sigui 
més improbable la presència de tercers. 
 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Calafell 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Abandonar de manera immediata, i en el cas que calgui buscar mètodes alternatius 
en un període màxim de 12 mesos, l’ús dels herbicides que continguin glifosat i substituir l’ús 
de tot tipus d’herbicides per altres tècniques de manteniment de la vegetació espontània. 
 
SEGON. Instar a la resta d’administracions i organismes que els utilitzen en les infraestructures 
que creuen el municipi a fer el mateix (ADIF-RENFE, Ministerio de Fomento, ACA...). 
 
TERCER. Revisar el model de manteniment dels parcs, jardins, àrees públiques urbanes, marges 
de camins i vials i arbrat públic, i posar en marxa l’ús de pràctiques alternatives de jardineria 
ecològica.   
 
QUART. Dotar els treballadors municipals o de les empreses que gestionin el servei de la 
formació adequada per adoptar les noves tècniques de jardineria sense tòxics. 
 
CINQUÈ. Assumir totes les responsabilitats sobre el control en les aplicacions de biocides en 
espais i vies públiques urbanes i periurbanes que li atribueix la normativa vigent, entre els quals  
hi ha les següents: 
 
- Vetllar perquè es minimitzi o es prohibeixi l’ús de plaguicides, s’adoptin mesures adequades 
de gestió del risc i es concedeixi prioritat a l’ús de productes fitosanitaris de baix risc (RD 
1311/2012). 
 
- Fer complir la normativa que estableix que les operacions de barreja i càrrega dels equips de 
tractament amb biocides s’han de realitzar a una distància mínima de 25 metres de masses 
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superficials d’aigua i de 50 metres dels llocs de captació d’aigua de consum humà, i que s’ha 
de deixar una banda sense tractar d’almenys 5 metres al voltant de les masses d’aigua. 
 
- Informar els veïns, amb un mínim de 8 dies d’antelació, dels espais que es vulguin tractar del 
lloc i la data de realització dels tractaments, així com dels productes que s’hi utilitzin. 
 
- Fer complir que els responsables dels tractaments adoptin les mesures necessàries per tal 
d’evitar l’accés de tercers a les zones afectades durant l’execució del tractament i al llarg del 
període de temps posterior que es consideri necessari.  Assegurar-se de què els tractaments es 
duen a terme en horaris en què la presència de tercers sigui improbable. 
 
- Abans de tractar espais utilitzats per grups vulnerables (col·legis, guarderies, places, zones de 
joc, centrres d’assistència sanitària, residències de gent gran), informar el director del centre 
perquè pugui adoptar les mesures preventives necessàries. 
 
- En cas de tractaments en finques no tancades adjacents amb vies o àrees públiques 
urbanes, o bé quan l’extensió del tractament o la toxicitat del producte emprat ho facin 
necessari: garantir que el responsable de l’acció compleixi amb l’obligació de transmetre la 
informació precisa a tercers, mitjançant cartells o sistemes similars, del moment i les condicions 
en què s’ha realitzat o es realitzarà l’aplicació. 
 
SISÈ. Assumir totes les responsabilitats sobre el control en les aplicacions de biocides que 
puguin afectar l’activitat ramadera que li atribueix la normativa vigent, entre les quals hi ha les 
següents: 
 
- Fer saber a tots els propietaris de les zones que es vulguin tractar amb biocides que han de 
comunicar-ho a l’Ajuntament amb 15 dies d’antel·lació, tot indicant el producte a utilitzar, la 
seva classificació toxicològica i el seu termini de seguretat, les zones afectades i els dies en què 
es realitzaran els tractaments. 
 
- Exposar públicament i difondre l’anunci de la realització dels tractaments comunicats per tal 
d’assegurar que la informació arriba a la població i als professionals afectats. 
 
-   Fer complir  les obligacions que tenen els aplicadors de tractaments en els terrenys i passos 
habituals de bestiar.  Concretament, sobre la col·locació de rètols clarament visibles en què 
s’advertexi dels tractaments, com a mínim 48 hores abans, tot indicant la perillositat del fet, la 
data de tractament i la data fins a la qual és perillosa l’entrada i el trànsit d’animals.  Aquesta 
exigència és aplicable, en general, a finques no tancades adjacents amb vies o àrees públiques  
urbanes, o bé quan l’extensió del tractament o la toxicitat del producte emprat ho facin 
necessari. 
 
- En cas que, com a resultat del tractament, no quedin zones lliure per al pas o la pastura del 
bestiar, establir la manera de fer els tractaments per tal de facilitar els moviments dels animals. 
 
- Fer complir la prohibició de vessar les restes de productes excedents dels tractaments, així 
com la de rentar els equips de tractament a distàncies inferiors a 50 metres de masses d’aigües 
superficials i pous. 
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SETÈ. Complir i fer complir amb totes les obligacions que té com a aplicador de productes 
biocides, i que estan detallades en les normatives citades més amunt. 
 
VUITÈ. Difondre aquest acord entre el conjunt de la població, per tal de promoure la salut 
pública en un termini inferior a 2 mesos.  En el mateix termini iniciar una campanya per 
advertir a través dels mitjans de comunicació municipals i d’altres a l’abast dels perills per a la 
salut i dels riscos per al medi ambient que es deriven de l’ús d’herbicides i plaguicides 
agrotòxics.  I promoue la jardineria i l’agricultura  ecològica entre professionals i particulars 
(pagesos, jardiners, jardins privats, horts familiars, etc.).)  
 
NOVÈ. Adherir-se a la campanya de Som lo que Sembrem contra els herbicides amb glifosat 
anomenada “glifosat herbicida cancerígen” i informar a l’entitat sobre els acords presos al ple. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7363.0 
Intervenció 27.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7386.0 
Intervenció 27.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7651.0 
Intervenció 27.3.- Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7655.0 
Intervenció 27.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7865.0 
Intervenció 27.5.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7868.0 
Intervenció 27.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7926.0 
Intervenció 27.7.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=7930.0 
Intervenció 27.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8014.0 
Intervenció 27.9.- Joan Soler Guasch 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8023.0 
Intervenció 27.10.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8100.0 
Intervenció 27.11.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8105.0 
Intervenció 27.12.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8190.0 
Intervenció 27.13.- Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8199.0 
Intervenció 27.14.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8335.0 
Intervenció 27.15.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8346.0 
Intervenció 27.16.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8750.0 
Intervenció 27.17.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8755.0 
Intervenció 27.18.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8779.0 
Intervenció 27.19.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8786.0 
Intervenció 27.20.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8809.0 
Intervenció 27.21.- Joan Soler Guasch 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8811.0 
Intervenció 27.22.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8830.0 
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Intervenció 27.23.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8833.0 
Intervenció 27.24.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8851.0 
Intervenció 27.25.- Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8855.0 
Intervenció 27.26.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8908.0 
Intervenció 27.27.- Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8914.0 
Intervenció 27.28.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8974.0 
Intervenció 27.29.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=8976.0 
Intervenció 27.30.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9034.0 
Intervenció 27.31.- Joan Olivella Ricart 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9036.0 
Intervenció 27.32.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9050.0 
Intervenció 27.33.- Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9054.0 
Intervenció 27.34.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9104.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 12 vots a favor: 6 
dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC,  2 dels membres de la CUP,  1 del membre de 
C’S i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, 9 vots en contra: 5 dels membres del 
PSC, 2 dels membres del PPC i 2 dels membres d’UAM, acorda: 
 
PRIMER. Abandonar de manera immediata, i en el cas que calgui buscar mètodes alternatius 
en un període màxim de 12 mesos, l’ús dels herbicides que continguin glifosat i substituir l’ús 
de tot tipus d’herbicides per altres tècniques de manteniment de la vegetació espontània. 
 
SEGON. Instar a la resta d’administracions i organismes que els utilitzen en les infraestructures 
que creuen el municipi a fer el mateix (ADIF-RENFE, Ministerio de Fomento, ACA...). 
 
TERCER. Revisar el model de manteniment dels parcs, jardins, àrees públiques urbanes, marges 
de camins i vials i arbrat públic, i posar en marxa l’ús de pràctiques alternatives de jardineria 
ecològica.   
 
QUART. Dotar els treballadors municipals o de les empreses que gestionin el servei de la 
formació adequada per adoptar les noves tècniques de jardineria sense tòxics. 
 
CINQUÈ. Assumir totes les responsabilitats sobre el control en les aplicacions de biocides en 
espais i vies públiques urbanes i periurbanes que li atribueix la normativa vigent, entre els quals  
hi ha les següents: 
 
- Vetllar perquè es minimitzi o es prohibeixi l’ús de plaguicides, s’adoptin mesures adequades 
de gestió del risc i es concedeixi prioritat a l’ús de productes fitosanitaris de baix risc (RD 
1311/2012). 
 
- Fer complir la normativa que estableix que les operacions de barreja i càrrega dels equips de 
tractament amb biocides s’han de realitzar a una distància mínima de 25 metres de masses 
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superficials d’aigua i de 50 metres dels llocs de captació d’aigua de consum humà, i que s’ha 
de deixar una banda sense tractar d’almenys 5 metres al voltant de les masses d’aigua. 
 
- Informar els veïns, amb un mínim de 8 dies d’antelació, dels espais que es vulguin tractar del 
lloc i la data de realització dels tractaments, així com dels productes que s’hi utilitzin. 
 
- Fer complir que els responsables dels tractaments adoptin les mesures necessàries per tal 
d’evitar l’accés de tercers a les zones afectades durant l’execució del tractament i al llarg del 
període de temps posterior que es consideri necessari.  Assegurar-se de què els tractaments es 
duen a terme en horaris en què la presència de tercers sigui improbable. 
 
- Abans de tractar espais utilitzats per grups vulnerables (col·legis, guarderies, places, zones de 
joc, centrres d’assistència sanitària, residències de gent gran), informar el director del centre 
perquè pugui adoptar les mesures preventives necessàries. 
 
- En cas de tractaments en finques no tancades adjacents amb vies o àrees públiques 
urbanes, o bé quan l’extensió del tractament o la toxicitat del producte emprat ho facin 
necessari: garantir que el responsable de l’acció compleixi amb l’obligació de transmetre la 
informació precisa a tercers, mitjançant cartells o sistemes similars, del moment i les condicions 
en què s’ha realitzat o es realitzarà l’aplicació. 
 
SISÈ. Assumir totes les responsabilitats sobre el control en les aplicacions de biocides que 
puguin afectar l’activitat ramadera que li atribueix la normativa vigent, entre les quals hi ha les 
següents: 
 
- Fer saber a tots els propietaris de les zones que es vulguin tractar amb biocides que han de 
comunicar-ho a l’Ajuntament amb 15 dies d’antel·lació, tot indicant el producte a utilitzar, la 
seva classificació toxicològica i el seu termini de seguretat, les zones afectades i els dies en què 
es realitzaran els tractaments. 
 
- Exposar públicament i difondre l’anunci de la realització dels tractaments comunicats per tal 
d’assegurar que la informació arriba a la població i als professionals afectats. 
 
-   Fer complir  les obligacions que tenen els aplicadors de tractaments en els terrenys i passos 
habituals de bestiar.  Concretament, sobre la col·locació de rètols clarament visibles en què 
s’advertexi dels tractaments, com a mínim 48 hores abans, tot indicant la perillositat del fet, la 
data de tractament i la data fins a la qual és perillosa l’entrada i el trànsit d’animals.  Aquesta 
exigència és aplicable, en general, a finques no tancades adjacents amb vies o àrees públiques  
urbanes, o bé quan l’extensió del tractament o la toxicitat del producte emprat ho facin 
necessari. 
 
- En cas que, com a resultat del tractament, no quedin zones lliure per al pas o la pastura del 
bestiar, establir la manera de fer els tractaments per tal de facilitar els moviments dels animals. 
 
- Fer complir la prohibició de vessar les restes de productes excedents dels tractaments, així 
com la de rentar els equips de tractament a distàncies inferiors a 50 metres de masses d’aigües 
superficials i pous. 
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SETÈ. Complir i fer complir amb totes les obligacions que té com a aplicador de productes 
biocides, i que estan detallades en les normatives citades més amunt. 
 
VUITÈ. Difondre aquest acord entre el conjunt de la població, per tal de promoure la salut 
pública en un termini inferior a 2 mesos.  En el mateix termini iniciar una campanya per 
advertir a través dels mitjans de comunicació municipals i d’altres a l’abast dels perills per a la 
salut i dels riscos per al medi ambient que es deriven de l’ús d’herbicides i plaguicides 
agrotòxics.  I promoue la jardineria i l’agricultura  ecològica entre professionals i particulars 
(pagesos, jardiners, jardins privats, horts familiars, etc.).)  
 
NOVÈ. Adherir-se a la campanya de Som lo que Sembrem contra els herbicides amb glifosat 
anomenada “glifosat herbicida cancerígen” i informar a l’entitat sobre els acords presos al ple. 
 
28.28.28.28.----    Moció Dels Grups Municipals del PSC, UAM, ERC, la CUP I CIU per Reclamar Moció Dels Grups Municipals del PSC, UAM, ERC, la CUP I CIU per Reclamar Moció Dels Grups Municipals del PSC, UAM, ERC, la CUP I CIU per Reclamar Moció Dels Grups Municipals del PSC, UAM, ERC, la CUP I CIU per Reclamar 
A La Generalitat De Catalunya I Al Govern De l’Estat Espanyol El Reconeixement I A La Generalitat De Catalunya I Al Govern De l’Estat Espanyol El Reconeixement I A La Generalitat De Catalunya I Al Govern De l’Estat Espanyol El Reconeixement I A La Generalitat De Catalunya I Al Govern De l’Estat Espanyol El Reconeixement I 
Pagament Del Deute Pagament Del Deute Pagament Del Deute Pagament Del Deute Amb l’Ajuntament De CalafellAmb l’Ajuntament De CalafellAmb l’Ajuntament De CalafellAmb l’Ajuntament De Calafell    
    
 
FetsFetsFetsFets    
 
Des de 2010 el volum de transferències econòmiques de la Generalitat als ens locals ha 
davallat un 62%. Pel que fa a les transferències que corresponen al finançament de serveis 
amb competències compartides i/o a serveis sobre els quals els ajuntaments no tenen 
competències, han baixat un 56%. Malgrat tot, els ajuntaments catalans han continuat 
prestant els serveis per responsabilitat política i respecte democràtic a la ciutadania. En el cas 
de les subvencions per inversió (PUOSC i altres) la baixada ha estat del 92%. Igualment els 
ajuntaments, malgrat les limitacions imposades pel govern del PP i la manca d’ajuda de la 
Generalitat, han continuant invertint en el necessari manteniment de les infraestructures i 
equipaments locals, ja que malgrat tot són les administracions més sanejades del país (durant 
el 2015, en el seu conjunt, són les úniques que varen tenir superàvit, concretament del 0,5%). 
 
No ens hem d’oblidar el greuge que genera l’incompliment per part de l’Estat espanyol de la 
Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el qual, afecta 
directament a la situació econòmica de la Generalitat. En aquesta disposició es regula que, 
amb l’objectiu de corregir el dèficit d’infraestructures a Catalunya, per a un període de set 
anys, les inversions de l’Estat en infraestructures a Catalunya s’han d’equiparar al seu 
percentatge del PIB respecte al total. Un cop s’aplica el pes relatiu del PIB de Catalunya en 
aquesta base de càlcul, el volum d’inversió de l’Estat que s’obté es materialitzà en inversions 
directes que ha d’efectuar l’Estat, en transferències de capital a la Generalitat o a ens locals de 
Catalunya, o en altres tipus d’actuacions com l’alliberament de peatges, tal com recull 
l’Estatut. En aquest sentit, la mateixa metodologia preveu múltiples clàusules de garantia per 
assegurar que tant el grau d’execució com el de territorialització s’adeqüen a l’esperit de 
l’Estat.  
 
En aquest context, reiteradament els consistoris catalans hem reclamat, a través de múltiples 
vies, a la Generalitat de Catalunya i a l’Estat espanyol el pagament dels deutes que tenen 
reconeguts amb els ajuntaments. En molts casos es tracta de subvencions aprovades i 
concedides a obres i serveis municipals ja efectuats i que els òrgans autonòmics o estatals no 
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abonen als ajuntaments. Aquesta situació ens pot abocar a la impossibilitat de complir com 
voldríem amb els terminis legals de pagaments a proveïdors i ens converteix, de facto, en 
finançadors obligats de les administracions superiors. 
 
S’ha de tenir present que moltes entitats locals hem desenvolupat i desenvolupem activitats 
pròpies d’altres administracions, assumint per responsabilitat una activitat de suplència amb els 
diners del municipi.  
 
A més de no pagar el que deuen, la Generalitat de Catalunya no està reconeixent 
comptablement les obligacions de pagaments envers els ajuntaments, posant en risc l’equilibri 
econòmics dels Ajuntaments i la continuïtat dels serveis públics.  
 
Això pot provocar un problema de tresoreria que faci que els ajuntaments no puguin abonar 
les factures en el termini legalment establert i per altra banda provoca un empitjorament en la 
prestació dels serveis per part de l’Ajuntament.  
 
Segons la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en resposta per 
escrit a una pregunta sobre el deute de l’administració autonòmica respecte als ens locals, la 
Generalitat de Catalunya té un deute pendent a favor dels municipis que a data de 31/12/2015 
ascendeix a 633 milions d’euros. Aquesta quantitat representa el 7,06% del pressupost dels 
ingressos totals dels ajuntaments catalans i, segons la consellera, és previst que la Generalitat 
faci efectiu el seu pagament durant el 2016. 
 
Respecte del nostre municipi, a dia d’avui, el deute que la Generalitat de Catalunya ha 
reconegut que té amb l’Ajuntament de Calafell és de 2.834.397,52 €. 
 
A banda d’aquest deute reconegut per la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Calafell 
(segons informes tècnics) també hi ha un deute no reconegut pel departament d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya que es correspon amb subvencions justificades per part 
de l’Ajuntament en conceptes d’inversió i que no han estat reconegudes (s’adjunta llistat a 
aquesta moció). 
 
Un principi essencial en les relacions entre les administracions com a ens territorial és el principi 
de lleialtat institucional, i els ajuntaments, com estableix l’article 86 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, som un “ens local bàsic d’organització territorial i un mitjà essencial de 
participació de la comunitat”. Aquest principi impregna totes les nostres resolucions, convenis i 
acords, reconeixent a l’altre la seva autonomia, la seva singularitat i la seva capacitat com a 
representat de la ciutadania.  
 
És per tot això que els grups municipals del PSC, UAM, ERC, CIU, la CUP i del regidor no 
adscrit Jesús Benedicto Calahorra proposen al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
Acords 
 
1. Instar al Govern de l’Estat Espanyol a pagar, de manera prioritària, els deutes pendents a favor de la 
Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments catalans. 
 
2. Instar a la Generalitat de Catalunya a fer efectius, de manera prioritària, els pagaments pendents 
reconeguts amb l’Ajuntament de Calafell. 
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3. Instar a la Generalitat de Catalunya a reconèixer els deutes no reconeguts que té amb l’Ajuntament 
de Calafell i planificar una data de pagament. 
 
4. Incorporar en els Portals de la Transparència del Govern de l’Estat Espanyol i de la Generalitat de 
Catalunya, el deute pendent amb les administracions autonòmiques i locals, desglossat per municipis. 
 
5. Donar compte d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la Conselleria 
d’Economia i Hisenda, als grups del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, i a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9121.0 
Intervenció 28.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9132.0 
Intervenció 28.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9173.0 
Intervenció 28.3.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9182.0 
Intervenció 28.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9238.0 
Intervenció 28.5.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9242.0 
Intervenció 28.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9428.0 
Intervenció 28.7.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9430.0 
Intervenció 28.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9485.0 
Intervenció 28.9.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9487.0 
Intervenció 28.10.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9603.0 
Intervenció 28.11.- Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9606.0 
Intervenció 28.12.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9621.0 
Intervenció 28.13.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9623.0 
Intervenció 28.14.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9710.0 
Intervenció 28.15.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9712.0 
Intervenció 28.16.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9807.0 
Intervenció 28.17.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=9810.0 
Intervenció 28.18.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10189.0 
Intervenció 28.19.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10206.0 
Intervenció 28.20.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10226.0 
Intervenció 28.21.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10227.0 
Intervenció 28.22.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10345.0 
Intervenció 28.23.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10348.0 
Intervenció 28.24.- Joan Soler Guasch 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10400.0 
Intervenció 28.25.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10462.0 
Intervenció 28.26.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10470.0 
Intervenció 28.27.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10506.0 
Intervenció 28.28.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10509.0 
Intervenció 28.29.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10635.0 
Intervenció 28.30.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10638.0 
Intervenció 28.31.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10678.0 
Intervenció 28.32.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=10682.0 
Intervenció 28.33.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11198.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 18 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 5 dels membres de CIU, 2 dels membres 
d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, 1 
abstenció del membre de C’S i 2 vots en contra dels membres del PPC, acorda: 
 
1. Instar al Govern de l’Estat Espanyol a pagar, de manera prioritària, els deutes pendents a favor de la 
Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments catalans. 
 
2. Instar a la Generalitat de Catalunya a fer efectius, de manera prioritària, els pagaments pendents 
reconeguts amb l’Ajuntament de Calafell. 
 
3. Instar a la Generalitat de Catalunya a reconèixer els deutes no reconeguts que té amb l’Ajuntament 
de Calafell i planificar una data de pagament. 
 
4. Incorporar en els Portals de la Transparència del Govern de l’Estat Espanyol i de la Generalitat de 
Catalunya, el deute pendent amb les administracions autonòmiques i locals, desglossat per municipis. 
 
5. Donar compte d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la Conselleria 
d’Economia i Hisenda, als grups del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, i a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya. 
 
29. Moció del grup de C's i PP per reclamar el pagament del deute que manté la 29. Moció del grup de C's i PP per reclamar el pagament del deute que manté la 29. Moció del grup de C's i PP per reclamar el pagament del deute que manté la 29. Moció del grup de C's i PP per reclamar el pagament del deute que manté la 
Generalitat amb l'Estat eGeneralitat amb l'Estat eGeneralitat amb l'Estat eGeneralitat amb l'Estat espanyolspanyolspanyolspanyol    
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS I PP, PER RECLAMAR EL PAGAMENT DEL MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS I PP, PER RECLAMAR EL PAGAMENT DEL MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS I PP, PER RECLAMAR EL PAGAMENT DEL MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS I PP, PER RECLAMAR EL PAGAMENT DEL 
DEUTE QUE MANTÉ LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L'AJUNTAMENT DE DEUTE QUE MANTÉ LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L'AJUNTAMENT DE DEUTE QUE MANTÉ LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L'AJUNTAMENT DE DEUTE QUE MANTÉ LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L'AJUNTAMENT DE 
CALAFELLCALAFELLCALAFELLCALAFELL    
    
Segons la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en resposta per 
escrit a una pregunta sobre el deute de l’administració autonòmica respecte als ens locals, la 
Generalitat de Catalunya té un deute pendent a favor dels municipis que a data de 31/12/2015 
ascendeix a 633 milions d’euros.  Aquesta quantitat representa el 7,06% del pressupost dels 
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ingressos totals dels ajuntaments catalans, i, segons la consellera, és previst que la Generalitat 
faci efectiu el seu pagament durant el 2016. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya manté un deute amb l’Ajuntament de Calafell que 
genera problemes de tresoreria al nostre municipi i suposa un empitjorament de la prestació 
dels serveis del nostre Ajuntament en atenció a les persones. 
 
Tenint en compte tot l’exposat, el Grup Municipal de Ciutadans de Calafell sol·licita al Ple de 
l’Ajuntament de Calafell l’adopció dels següents  
 
Acords: 
 
1. Instar a què l’Ajuntament de Calafell requereixi formalment a la Generalitat de Catalunya 
que faci efectiu el pagament del deute pendent amb el consistori abans de què finalitzi 
l’exercici 2016 
 
2. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, a la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, al President 
de la Generalitat de Catalunya i als presidents de tots els grups del Parlament de Catalunya. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11279.0 
Intervenció 29.1.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11290.0 
Intervenció 29.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11313.0 
Intervenció 29.3.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11318.0 
Intervenció 29.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11567.0 
Intervenció 29.5.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11571.0 
Intervenció 29.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11576.0 
Intervenció 29.7.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11580.0 
Intervenció 29.8.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11662.0 
Intervenció 29.9.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11700.0 
Intervenció 29.10.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11710.0 
Intervenció 29.11.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11749.0 
Intervenció 29.12.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11754.0 
Intervenció 29.13.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11771.0 
Intervenció 29.14.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=11775.0 
Intervenció 29.15.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=12167.0 
Intervenció 29.16.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=12200.0 
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El Ple de la corporació amb 11 vots en contra: 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 
2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 10 vots a 
favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC i 2 dels membres d’UAM, acorda: 
 
No aprovar la moció presentada. 
 
30. Moció del grup municipal 30. Moció del grup municipal 30. Moció del grup municipal 30. Moció del grup municipal de C's instant al Departament de Salut i al Sistema de C's instant al Departament de Salut i al Sistema de C's instant al Departament de Salut i al Sistema de C's instant al Departament de Salut i al Sistema 
d'Emergències Mediques perquè Calafell disposi d'una Unitat medicalitzada amb base a d'Emergències Mediques perquè Calafell disposi d'una Unitat medicalitzada amb base a d'Emergències Mediques perquè Calafell disposi d'una Unitat medicalitzada amb base a d'Emergències Mediques perquè Calafell disposi d'una Unitat medicalitzada amb base a 
Calafell i que s'augmenti a 25 hores la dotació SVB amb base a Segur de CalafellCalafell i que s'augmenti a 25 hores la dotació SVB amb base a Segur de CalafellCalafell i que s'augmenti a 25 hores la dotació SVB amb base a Segur de CalafellCalafell i que s'augmenti a 25 hores la dotació SVB amb base a Segur de Calafell    
    
    
AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    
    
Para poder situarnos en el escenario en el que nos encontramos nos gustaría primero hacer 
una mirada al pasado y exponer una serie de datos sobre la evolución del transporte sanitario 
en nuestra comarca en los últimos 25 años. 
 
En el año 1989 cuando el servicio de transporte sanitario lo gestionaba la Cruz Roja en la 
comarca del Baix Penedès se puso en marcha la primera Ambulancia medicalizada. 
 
En el año 1991 esta unidad pasó a ser una UCI móvil, también dependiendo de Cruz Roja y 
con la colaboración de la Xarxa Santa Tecla que era la empresa que proveía el equipo 
facultativo y de enfermería. 
 
En el año 2000 la Generalitat de Cataluña privatizó el transporte sanitario, siendo la empresa 
Transport Sanitari de Cataluña (TSC) la empresa adjudicataria de nuestra comarca, en este 
proceso la comarca pasó a tener una unidad denominada (VAM) que era un vehículo 
compuesto por Médico, Enfermería y Técnico, este vehículo no tenía la capacidad de trasladar 
pacientes ya que sólo era un vehículo equipado con material de una UCI móvil pero sin camilla.  
Además  de este vehículo la comarca tenía una UCI móvil de guardia localizada para realizar 
traslados de pacientes críticos entre centros sanitarios, lo que dentro del sector se conoce 
como traslados secundarios.  De este modo si surgía un traslado y una urgencia crítica de 
forma simultánea se podía dar respuesta a las dos demandas, siendo un sistema muy bien 
valorado por los profesionales asistenciales.  En este modelo los profesionales médicos y de 
enfermería pretenecían a la empresa Xarxa Santa Tecla. 
 
En el año 2006 vuelve a salir a concurso público la gestión del transporte sanitario, siendo la 
empresa Ambulancias Reus la adjudicataria de nuestra comarca.  En este concurso el número 
de unidades de SVB (soporte vital básico) compuesta por técnicos se aumenta a un número 
real en la fecha y necesario teniendo en cuenta la actividad de nuestra comarca, estamos 
hablando de una comarca con mucho crecimiento y muy dispersa en la que las horas de 
ocupación de las unidades son elevadas. 
 
En este concurso del 2006 se elimina el vehículo VAM y se pasa a disponer sólo, de la UCI 
móvil pero de guardia presencial, es decir con disponibilidad inmediata.  El problema que surge 
con este sistema es que al sólo quedar una UCI móvil para Emergencias y traslados en que en 
muchos servicios donde es necesaria su presencia esta unidad está ocupada en otro servicio, 
siendo principal motivo de ocupación los traslados secundarios, debido a que el Hospital de 
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Vendrell es un hospital comarcal y que no puede asumir ciertos pacientes, viéndose obligado a 
derivarlos a centros de Barcelona y Tarragona, cada uno de estos traslados puede suponer una 
ocupación media de 3h aproximadamente hasta que la unidad vuelve a estar operativa en su 
zona.  En este concurso el personal médico y de enfermería psó a ser gestionado por el SEM 
directamente. 
 
En el año 2015 el día 11 de Junio de 2014 en el DOGC nº 6641 expediente TS/14, se publica el 
nuevo concurso para los próximos 10 años.  En las bases concursales podemos observar que 
las unidades de SVB no se ven afectadas en lo que se refiere a unidades contratadas de forma 
anual, existiendo una disminución de vehículos en el período estival. 
 
El problema más grave es que la UCI móvil con base en Vendrell y que da cobertura a toda la 
comarca pasa a ser una unidad intermedia, esto quiere decir la eliminación de la figura del 
médico y quedando sólo enfermería y técnico.  Y dentro de la estructura nueva aparece un 
recurso nuevo denominado VIR que está compuesto por un médico y un técnico, situando su 
base en la población de Torredembarra, ya que este vehículo será compartido a nuestro 
entender con la ciudad de Tarragona y la parte norte de la comarca del Tarragonès.  También 
hay que decir que este VIR no tiene la capacidad de traslado de pacientes y siempre necesitará 
una ambulancia para poder realizar el traslado. 
 
Actualmente nos encontramos que desde el pasado día 14 de Enero de 2016 nuestra comarca 
no dispone de NINGÚN médico en el sistema de emergencias médicas, y que en caso de 
necesidad este tiene que desplazarse desde las poblaciones de torredemarra o Sant Pere de 
Ribes, a todo esto hay que sumarle que desde el pasado mes de Diciembre se publicó el Real 
Decreto 954/2015 donde se limita por no decir que se anula prácticamente las competencias 
de los profesionales de enfermería. 
 
A estos datos le tenemos que añadir que en el Baix Penedès la población censada es de más de 
100.000 habitantes de forma anual y superando los 300.000 en la época estival, y siempre 
hablando de población censada, ya que resulta imposible cuantificar la no censada y la 
pasajera, referente a este incremento de población no tenemos que olvidar que Calafell es uno 
de los municipios que más se ve incrementada su población en la temporada estival. 
 
En definitiva estamos hablando de la eliminación de una figura como la de un médico de 
emergencias que lleva instaurada 25 años en nuestra comarca y que de un plumazo nos 
quieren eliminar. 
 
Por otra parte, los servicios de urgencia que tienen actualmente base en nuestro municipio son 
los siguientes: 
 
- Segur de Calafell, una dotación SVB de 12horas que tenía un horario el año pasado de 08.00 
a 20.00h y que en el actual es de 09.00 a 21.00h 
 
- Calafell, una dotación SVB de 24 horas con horario de 08.00h a 08.00h. 
 
- En 2015, en época estival se implementó el servicio con una dotació SVB 24 horas con base 
en Calafell, que este año verá reducida esta presencia a sólo 12 horas, en horario de 10.00 a 
22.00.  Teniendo en cuenta que la población de nuestro municipio se cuadriplica en estas 
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fechas, y que a este aumento de población propio se ha de sumar también el de las 
poblaciones limítrofes, donde estas unidades también prestan servicios, nos parece 
peligrosamente insuficiente dejar una única unidad en la franja horaria de 22.00 horas a 08.00 
horas.   
 
Por todo ello proponemos al pleno de esta corporación acordar los siguientes puntos: 
 
1. Instar al Departament de Salut que aumente el servicio horario de la dotación SVB con base 
en Segur de Calafell para que esta presencia pase de las actuales 12 horas a 24 horas todo el 
año. 
 
2. Instar al Departament de Salut que nuestro municipio disponga de forma  permanente de 
un médico del sistema de emergencias médicas SVA o que en su defecto se vuelva a recuperar 
la presencia del mismo en la comarca del Baix Penedès, para lo que solicitamos al Sistema de 
Emergencias Médicas que, anule su decisión de cambiar la base operativa del médico, que 
había estado en Vendrell durante los últimos 25 años. 
 
3. Solicitar al Servei Català de Salut que el número de recursos en período estival sea, al 
menos, el mismo que en el año 2015. 
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El Ple de la corporació amb 11 vots en contra: 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 
2 dels membres de la CUP, 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 10 vots a 
favor: 6 dels membres de CIU, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM i 1 del 
membre de C’S, acorda: 
 
No aprovar la moció presentada. 
 
 
31. Moció dels grups municipals de CIU, PSC, C'S, PP, UAM I ERC per la millor de la 31. Moció dels grups municipals de CIU, PSC, C'S, PP, UAM I ERC per la millor de la 31. Moció dels grups municipals de CIU, PSC, C'S, PP, UAM I ERC per la millor de la 31. Moció dels grups municipals de CIU, PSC, C'S, PP, UAM I ERC per la millor de la 
connexió amb Transport Públic del Penedès Marítim amb l'aeroport de Barcelonaconnexió amb Transport Públic del Penedès Marítim amb l'aeroport de Barcelonaconnexió amb Transport Públic del Penedès Marítim amb l'aeroport de Barcelonaconnexió amb Transport Públic del Penedès Marítim amb l'aeroport de Barcelona----El Prat El Prat El Prat El Prat 
(BCN)(BCN)(BCN)(BCN)    
    
 
El mes de febrer es va inaugurar la nova línia de metro de Barcelona, la L9Sud, que connecta 
l’estació de Zona Universitària (Barcelona) amb les terminals de l’aeroport de Barcelona passant 
també pel recinte de la Fira 2 a l’HOSPITALET DE Llobregat, el Parc Logístic de la Zona Franca 
de Barcelona i Mercabana, entre d’altres.  La majoria d’aquestes zones tenien una dotació de 
transport públic poc atractiva, especialment de sde fora del municipi de Barcelona. 
 
Aquesta nova línia de metro obre la porta a noves oportunitats de connexions que abans no es 
podien considerar viables.  Com exemple, la L9Sud també fa parada a l’estació de rodalies d’El 
Prat de Llobregat, essent l’únic punt que permet connexió directa entre la xarxa de Rodalies de 
Catalunya i el nou servei de metro, converteix aquesta en u n important intercanviador de la 
xarxa de transport públic i en la porta dels municipis de Baix Llobregat i del Penedès Marítim 
no només cap a l’aeroport sinó també cap a zones de gran concentració d’activitat econòmica 
i de formació abans esmentades (Campus Diagonal UB i UPC). 
 
Amb l’esquema actual de serveis de Rodalies de Barcelona, només dos municipis del Penedès 
Marítim (Vilanova i la Geltrú i siges) tenen accés directe amb aquest nou intercanviador, tot i 
que només disposin d’una connexió cada 30 minuts.  Malgrat això, aquesta circumstància ha 
fet que ambdós municipis redueixin el temps per arribar a l’aeroport, permet a molts dels seus 
habitants arribar còmodament als seus llocs de treball o d’estudis amb transport públic i, fins i 
tot, els ha permès aprofitar les economies generades per grans esdeveniments que es fan als 
recintes firals de Barcelona.  Per a la resta de municipis del Penedès Marítim, aquesta nova 
infraestructura i nou servei no ha suposat cap canvi a excepció d’alguns trens en els extrems 
dels dies, la resta no fan aturada a l’estació-intercanviador d’El Prat de Llobregat. 
 
Considerem que degut a què gran part dels habitants i de les economies de la nostra zona 
estan fortament lligades amb tots els tipus d’activitats amb què es pot accedir mitjançant la 
nova L9Sud, cal assegurar-se una connexió directa i suficient amb aquests municipis amb 
aquesta nova línia de metro.  La solució més senzilla és fer parar tots els trens de la R2Sud de 
Rodalies de Barcelona a l’estació d’El Prat de Llobregat, d’aquesta manera tots els municipis 
per on passa aquesta línia, disposin d’un tren cada 30 minuts directe a L9Sud, i que Vilanova i 
la Geltrú i Sitges en disposin de quatre trens cada 15 minuts.  Aquesta nova parada no h auria 
de suposar cap increment de temps de viatge entre municipis del Penedès Marítim i Barcelona 
si s’apliquen mesures correctores adients, entre d’altres la millora de l’estat de la 
infraestructura i una reordenació eficient dels horaris. 
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També cal dir que tot i que la L9Sud millora el temps d’accessos a l’aeroport, el fet de què 
s’hagi de pagar un suplement per fer ús de les estacions de qualsevol de les dues terminals pot 
fer que hi hagi un nombre elevat de turistes i visitants que es vegin obligats a canviar de mitjà 
de transport.  Els municipis del Penedès Marítim constantment ens queixem de l’alt preu que 
hem de pagar per fer part dels nostres moviments quotidians i no podem tolerar que puguem 
deixar d’aprofitar la millora que representa aquest nou enllaç amb l’aeroport per reaons de 
tarificació perdent molts beneficis socioeconòmics per a la nostra zona degut a l’existència 
d’un suplement. 
 
Per aquests motius, 
 
PROPOSEM 
 
1. Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i Renfe que totes les circulacions de 
rodalies de la línia $2 Sud amb origen i destinació Sant Vicenç de Calders i aquelles circulacions 
de Regionals abans esmentats de la R2Sud, s’aturin a l’estació d’El Prat de Llobregat.  Aquesta 
nova aturada no suposi un increment del viatge actual entre municipis del Penedès Marítim i 
Barcelona. 
 
2. Demanar a l’Autoritat del Trasnport Metropolità, al departament de Territori i Sostenibilitat i 
a Transports Metropolitans de Barcelona que tots els bitllets integrats de més d’una zona 
puguin ésser vàlids per arribar a qualsevol terminal de l’Aeroport de Barcelona-El Prat, sense la 
necessitat de pagar-ne cap suplement.  Aquesta condició també ha d’ésser mantinguda dins 
del nou sistema de tarificació derivat de la introducció de la T-Mobilitat i amb la inauguració 
del nou servei de Rodalies entre Barcelona i l’Aeroport de Barcelona-El Prat. 
 
3. Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità, al departament de Territori i Sostenibilitt i a 
Transports Metropolitans de Barcelona i Renfe (operadora de Rodalies de Catalunya) que 
dissenyin i venguin un nou bitllet de viatge única combinat Rodalies+metro que permeti fer 
transbord a l’estació d’El Prat per arribar a l’aeroport de Barcelona-El Prat. 
 
4. Donar compte dels acords adoptats al Departament de Territori i  Sostenibilitat, a l’Autoritat 
del Transport Metropolità, a Renfe i a Transports Metropolitans de Barcelona, al Consell 
Comarcal del Baix Penedès, al consell Comarcal del Garraf, a l’Ajuntament del Vendrell, a 
l’Ajuntament de Cunit, a l’Ajuntament de Cubelles, a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i a 
l’Ajuntament de Sitges. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=15386.0 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=15525.0 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=15535.0 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=15541.0 
Intervenció 31.6.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=15542.0 
Intervenció 31.7.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=15584.0 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=15770.0 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=15773.0 
Intervenció 31.17.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=15799.0 
Intervenció 31.18.- Montserrat López Ureña 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=15801.0 
Intervenció 31.19.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16024.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal acorda: 
 
1. Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i Renfe que totes les circulacions de 
rodalies de la línia $2 Sud amb origen i destinació Sant Vicenç de Calders i aquelles circulacions 
de Regionals abans esmentats de la R2Sud, s’aturin a l’estació d’El Prat de Llobregat.  Aquesta 
nova aturada no suposi un increment del viatge actual entre municipis del Penedès Marítim i 
Barcelona. 
 
2. Demanar a l’Autoritat del Trasnport Metropolità, al departament de Territori i Sostenibilitat i 
a Transports Metropolitans de Barcelona que tots els bitllets integrats de més d’una zona 
puguin ésser vàlids per arribar a qualsevol terminal de l’Aeroport de Barcelona-El Prat, sense la 
necessitat de pagar-ne cap suplement.  Aquesta condició també ha d’ésser mantinguda dins 
del nou sistema de tarificació derivat de la introducció de la T-Mobilitat i amb la inauguració 
del nou servei de Rodalies entre Barcelona i l’Aeroport de Barcelona-El Prat. 
 
3. Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità, al departament de Territori i Sostenibilitt i a 
Transports Metropolitans de Barcelona i Renfe (operadora de Rodalies de Catalunya) que 
dissenyin i venguin un nou bitllet de viatge única combinat Rodalies+metro que permeti fer 
transbord a l’estació d’El Prat per arribar a l’aeroport de Barcelona-El Prat. 
 
4. Donar compte dels acords adoptats al Departament de Territori i  Sostenibilitat, a l’Autoritat 
del Transport Metropolità, a Renfe i a Transports Metropolitans de Barcelona, al Consell 
Comarcal del Baix Penedès, al consell Comarcal del Garraf, a l’Ajuntament del Vendrell, a 
l’Ajuntament de Cunit, a l’Ajuntament de Cubelles, a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i a 
l’Ajuntament de Sitges. 
    
32. Moció del grup municipal de la CUP per un seguiment i control efectius del 32. Moció del grup municipal de la CUP per un seguiment i control efectius del 32. Moció del grup municipal de la CUP per un seguiment i control efectius del 32. Moció del grup municipal de la CUP per un seguiment i control efectius del 
compliment de les mocions aprovades pel Plecompliment de les mocions aprovades pel Plecompliment de les mocions aprovades pel Plecompliment de les mocions aprovades pel Ple    
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Antecedents 
 
1. El Ple municipal és el màxim òrgan representatiu d’un municipi i, en conseqûència, els seus 
acords han de disposar d’una publicitat adequada i implementar-se de forma ràpida i eficaç. 
 
2. Les mocions són un dels principals mitjans de què disposen els grups municipals i regidors 
sense responsabilitats de govern per tal d’incorporar propostes d’actuació en l’àmbit municipal. 
 
3.  El conjunt de la ciutadania ha de disposar d’informació actualitzada sobre els acords 
adoptats pel Ple municipal i la resta d’òrgans de govern del seu Ajuntament i el grau de 
compliment dels mateixos. 
 
4. La Llei 19/14  de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, recull tot un seguit d’obligacions de les administracions públiques quant a la 
informació que aquestes han de facilitar pel que fa a la seva activitat. 
 
5. No obstant l’exposat anteriorment, no existeix cap llei ni normativa municipal que reguli 
amb el suficient grau de detall els procediments i terminis que han de regir la publicitat i 
control del compliment dels acords municipals, i específicament, de les mocions aprovades pel 
Ple. 
 
Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat popular de Calafell proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels segúents acords: 
 
1. Habilitar un apartat al web municipal on apareguin totes les mocions aprovades pel Ple.  
Aquest apartat es posarà en funcionament en el termini màxim de 15 dies hàbils des de 
l’endemà de l’aprovació d’aquesta moció per part del Ple municipal.   
 
Aquest apartat serà visible i fàcilment localitzable des de la pàgina principal del web corporatiu 
mitjançant un bàner o instrument similar. 
 
2. L’apartat referenciat en el punt primer contindrà, com a mínim, la següent informació 
referent a cada moció: 
 
a. Títol de la moció. 
b. Data del Ple en què es va aprovar 
c. Document íntegre de la moció. 
d. Estat de tramitació. 
 
3. L’apartat 2.d. (Estat de tramitació) consistirà en una relació de: 
 
a. Tots els tràmits singularitzats que contingui la moció. 
 
b. La data límit d’execució d’aquests tràmits segons allò especificat en la pròpia moció, si 
s’escau. 
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c. La data en què efectivament s’han dut a terme els tràmits.  En el supòsit de demores 
rrespecte la data límit d’execució referenciada en l’apartat 3.b, haurà de constar una explicació 
succinta dels motius que han ocasionat l’endarreriment. 
 
d. C`pies dels documents acreditatius dels tràmits realitzats i la seva data d’execució. 
 
4. Les mocions aprovades pel Ple i la informació referenciada en els apartats 1 a 3 d’aquest 
document, seran introduïdes en el termini màxim de 10 dies hàbils comptadors des de 
l’endemà de la seva aprovació. 
 
Els apartats seran actualitzats regularment i a mesura que es duguin a terme les accions 
contingudes en la mcoió.  En qualsevol cas, les accions enumerades en l’epígraf tercer dels 
acords d’aquest document s’hauran de reflectir en l’apartat corresponent en el termini màxim 
de 10 dies hàbils des del moment de la seva execució. 
 
5. Les mocions aprovades des de l’inici del present mandat 2011-2015, així com la informació 
a què fan referència els punts 1 a 3 dels acords d’aquest document, seran introduïdes en 
aquest espai virtual en el termini màxim d’un mes, comptador des de l’endemà de l’aprovació 
d’aquesta moció. 
 
6. Quan una moció aprovada hagi estat objecte de modificació en el transcurs del debat 
plenari, respecte del text original que fou presentat, se seguirà el segúent procediment: 
 
a. La moció amb el redactat definitiu serà incoprorada en l’ordre del dia de la següent comissió 
informativa que per les seves competències més s’assimili al contingut de la moció, a l’efecte 
d’ésser ratificada o esmenada, si s’escau, per tal que s’adequüi de forma fidedigna a allò 
adoptat en el Ple. 
 
b. Els terminis especificats en els punts anteriors seran comptadors a partir de l’endemà 
d’aquesta ratificació. 
 
7. el seguiment i control del compliment de les mocions al Ple: 
 
7.1. Qualsevol grup municipal podrà sol·licitar amb anterioritat a la convocatòria d’un Ple 
ordinari, la inclusió en l’ordre del dia d’un punt específic referent al seguiment del grau 
d’execució d’una o diverses mocions aprovades. 
 
7.2. Aquest punt necessàriament haurà d’ésser inclòs per part de l’Alcalde/essa a la part de 
control de l’odre del dia del següent Ple ordinari, en la posició immediatament anterior a les 
mocions que es presentin en aquell Ple, i en qualsevol cas, sempre abans dels “Donar compte” 
i els precs i preguntes dels grups municipals. 
 
7.3. Aquest punt podrà donar lloc a debat i es regidrà pels mateixos criteris quant a torns, 
temps d’intervenció i altres, que els que són d’aplicació per a les mocions i els punts amb 
substantivitat pròpia. 
 
7.4. Quan dos o més grups municipals hagin presentat sol·licituds de seguiment de les 
mateixes o de diferents mocions, els torns d’intervenció seran: 
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a. Un primer torn d’exposició d’exposició, només aquells grups municipals que han presentat 
les sol·licituds, seguint els mateixos criteris que en el cas dels ponents d’una moció. 
 
b.  Desenvolupament normal del debat, seguint els mateixos criteris que són d’aplicacion per a 
les mocions i els punts amb substantivitat pròpia. 
 
7.5. La sol·licitud haruà de dirigir-se a l’alcalde/essa, mitjançant el Registre General de la 
corporació i haurà d’incloure: 
 
a. La moció o mocions el seguiment i execució de les quals es vol debatre. 
 
b. Una breu justificació dels motius pels quals es considera necessari dur a terme aquest debat. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16036.0 
Intervenció 32.1.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16047.0 
Intervenció 32.2.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16066.0 
Intervenció 32.3.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16165.0 
Intervenció 32.4.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16240.0 
Intervenció 32.5.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16250.0 
Intervenció 32.6.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16252.0 
Intervenció 32.7.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16443.0 
Intervenció 32.8.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16446.0 
Intervenció 32.9.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16488.0 
Intervenció 32.10.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16492.0 
Intervenció 32.11.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16609.0 
Intervenció 32.12.- Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16610.0 
Intervenció 32.13.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16612.0 
Intervenció 32.14.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16618.0 
Intervenció 32.15.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16742.0 
Intervenció 32.16.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16745.0 
Intervenció 32.17.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16786.0 
Intervenció 32.18.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16789.0 
Intervenció 32.19.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16937.0 
Intervenció 32.20.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=16996.0 
Intervenció 32.21.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17099.0 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 19 vots a 
favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 2 dels 
membres de la CUP, 1 del membre de C’S, 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, 
6 dels membres de CIU, i 2 vots en contra dels membres del PP acorda: 
 
1. Habilitar un apartat al web municipal on apareguin totes les mocions aprovades pel Ple.  
Aquest apartat es posarà en funcionament en el termini màxim de 15 dies hàbils des de 
l’endemà de l’aprovació d’aquesta moció per part del Ple municipal.   
 
Aquest apartat serà visible i fàcilment localitzable des de la pàgina principal del web corporatiu 
mitjançant un bàner o instrument similar. 
 
2. L’apartat referenciat en el punt primer contindrà, com a mínim, la següent informació 
referent a cada moció: 
 
a. Títol de la moció. 
b. Data del Ple en què es va aprovar 
c. Document íntegre de la moció. 
d. Estat de tramitació. 
 
3. L’apartat 2.d. (Estat de tramitació) consistirà en una relació de: 
 
a. Tots els tràmits singularitzats que contingui la moció. 
 
b. La data límit d’execució d’aquests tràmits segons allò especificat en la pròpia moció, si 
s’escau. 
 
c. La data en què efectivament s’han dut a terme els tràmits.  En el supòsit de demores 
rrespecte la data límit d’execució referenciada en l’apartat 3.b, haurà de constar una explicació 
succinta dels motius que han ocasionat l’endarreriment. 
 
d. C`pies dels documents acreditatius dels tràmits realitzats i la seva data d’execució. 
 
4. Les mocions aprovades pel Ple i la informació referenciada en els apartats 1 a 3 d’aquest 
document, seran introduïdes en el termini màxim de 10 dies hàbils comptadors des de 
l’endemà de la seva aprovació. 
 
Els apartats seran actualitzats regularment i a mesura que es duguin a terme les accions 
contingudes en la mcoió.  En qualsevol cas, les accions enumerades en l’epígraf tercer dels 
acords d’aquest document s’hauran de reflectir en l’apartat corresponent en el termini màxim 
de 10 dies hàbils des del moment de la seva execució. 
 
5. Les mocions aprovades des de l’inici del present mandat 2011-2015, així com la informació 
a què fan referència els punts 1 a 3 dels acords d’aquest document, seran introduïdes en 
aquest espai virtual en el termini màxim d’un mes, comptador des de l’endemà de l’aprovació 
d’aquesta moció. 
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6. Quan una moció aprovada hagi estat objecte de modificació en el transcurs del debat 
plenari, respecte del text original que fou presentat, se seguirà el segúent procediment: 
 
a. La moció amb el redactat definitiu serà incoprorada en l’ordre del dia de la següent comissió 
informativa que per les seves competències més s’assimili al contingut de la moció, a l’efecte 
d’ésser ratificada o esmenada, si s’escau, per tal que s’adequüi de forma fidedigna a allò 
adoptat en el Ple. 
 
b. Els terminis especificats en els punts anteriors seran comptadors a partir de l’endemà 
d’aquesta ratificació. 
 
7. el seguiment i control del compliment de les mocions al Ple: 
 
7.1. Qualsevol grup municipal podrà sol·licitar amb anterioritat a la convocatòria d’un Ple 
ordinari, la inclusió en l’ordre del dia d’un punt específic referent al seguiment del grau 
d’execució d’una o diverses mocions aprovades. 
 
7.2. Aquest punt necessàriament haurà d’ésser inclòs per part de l’Alcalde/essa a la part de 
control de l’odre del dia del següent Ple ordinari, en la posició immediatament anterior a les 
mocions que es presentin en aquell Ple, i en qualsevol cas, sempre abans dels “Donar compte” 
i els precs i preguntes dels grups municipals. 
 
7.3. Aquest punt podrà donar lloc a debat i es regidrà pels mateixos criteris quant a torns, 
temps d’intervenció i altres, que els que són d’aplicació per a les mocions i els punts amb 
substantivitat pròpia. 
 
7.4. Quan dos o més grups municipals hagin presentat sol·licituds de seguiment de les 
mateixes o de diferents mocions, els torns d’intervenció seran: 
 
a. Un primer torn d’exposició d’exposició, només aquells grups municipals que han presentat 
les sol·licituds, seguint els mateixos criteris que en el cas dels ponents d’una moció. 
 
b.  Desenvolupament normal del debat, seguint els mateixos criteris que són d’aplicacion per a 
les mocions i els punts amb substantivitat pròpia. 
 
7.5. La sol·licitud haruà de dirigir-se a l’alcalde/essa, mitjançant el Registre General de la 
corporació i haurà d’incloure: 
 
a. La moció o mocions el seguiment i execució de les quals es vol debatre. 
 
b. Una breu justificació dels motius pels quals es considera necessari dur a terme aquest debat. 
 
 
33. Moció del grup municipal d'ERC de rebuig a l'acord entre la Unió Europea i Turquia 33. Moció del grup municipal d'ERC de rebuig a l'acord entre la Unió Europea i Turquia 33. Moció del grup municipal d'ERC de rebuig a l'acord entre la Unió Europea i Turquia 33. Moció del grup municipal d'ERC de rebuig a l'acord entre la Unió Europea i Turquia 
per fer front ala crisi dels Refugiatsper fer front ala crisi dels Refugiatsper fer front ala crisi dels Refugiatsper fer front ala crisi dels Refugiats    
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El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el President del 
Consell Eruopeu, Donald Tusk i el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncher  van 
fer públic l’esborrany del preacord al que van arribar per a fer front a la crisi dels refugiats.  El 
text ha estat ratificat pels caps d’Estat i de Govern del 28 Estats membres de la UE durant el 
Consell Europeu dels dies 17 i 18 de març, amb escasses modificacions. 
 
L’acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva legalitat, 
moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció internacional, sinó que a més, 
els Estats membres estarien cometent una greu violació dels drets humans i de les seves 
obligacions internacionals ja que l’acord adoptat amb Turquia vulnera els convenis 
internacionals i europeus, ratificats pels Estats membres, que prohibeixen expressament la 
devolució de persones que són objecte de persecució o víctimes de guerra. 
 
La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer esforços 
incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d’arribar a la Unió europea 
demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s’està realitzant de manera inhumana, egoïsta i 
curterminista. 
 
La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, s’oferir`+a 
asil a un altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes tant morals com legals ja que 
no només deshumanitza les persones involucrades, sinó que també va en contra del principi de 
la solidaritat mundial i el sistema internacional de protecció dels sol·licitants d’asil en negar-los-
hi a les fronteres de la UE.  A més, la manca de rutes legals i segures d’entrada converteix els 
refugiats en preses fàcils dels contrabandistes, els quals venen els seus serveis a través de vies 
il·legals d’entrada com l’única alternativa possible per fugir de la guerra i la desesperació. 
 
És urgent que la Unió europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es comprometi 
fermament amb l’assistència tant financera com humanitària dels milers de persones que 
fugen de la guerra i el terror als seus respectius països.  S’ha d’exigir solidaritat als estats de la 
UE per tal de reubicar el màxim nombre de refugiats possible sense obsessionar-se amb les 
xifres.  A Europa hi vivim 500 milions de ciutadans.  1 milió de refugiats suposa un increment 
poblacional de 0,2%.  És possible trobar una solució a la crisi però cal el compromís, 
generositat i treball conjunt de tots els Estats membres. 
 
Per tots aquest motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Calafell proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.Comunicar al Goovern de l’Estat la nostra tota i absoluta oposició a la ratificació de 
l’acord entre la UE i Turquia. 
 
Segon. Demanar al Govern de l’Estat que defensi fermament al Consell europeu i en totes les 
cambres europees que se celebrin, el respecte i aplicació dels compromisos als que varen 
arribar els Estats membres de la UE de setembre de 2015 en matèria de repartiment i acollida 
de refugiats entre els estats. 
 
Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilalteralitat i a obrir les 
seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen i facilitar vies 
legals i segures d’entrada a la Unió Europea per als refugiats de manera coordinada. 
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Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a apostar sense 
reserves per una política comuna d’asil i migració a nivell de la tota la Unió Europea. 
 
Cinquè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a obrir de 
manera immediata un programa amb dotació pressupostària suficient per tal de crear un pla 
d’acollida a refugiats a l’abast de viles, ciutats i regions europees. 
 
Sisè. Demanar a la Comissió europea que doti urgentment d’ajuda financera a Grècia per tal 
que pugui costejar el personal, medicines, tendes de campanya, mantes i assitència tècnica per 
a les 100.000 persones que s’estima que es trobaran blocades a Grècia durant les properes 
setmanes. 
 
Setè. Elaborar un protocol d’acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre 
municipi que inclogui l’empadronament, l’escolarització, l’aprenentatge de la llegua catalana, 
el suport a l’ocupació, el lleure i activitats de socialització, això com l’habitatge, entre d’altres. 
 
Vuitè. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones refugiades de 
particulars, d’entitats, i del propi ajuntament a través de l’Inventari de Recusos que 
comparteixen els municipis de Catalunya amb el Comitè per a l’Acollida de les Persones 
Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés d’acollida i integració am èxit amb el 
conjunt del país. 
 
Novè. Oferir la disponibilitat d’un habitatge ( o de 20, en funció del cas) de lloguer social 
durant 12 mesos al nostre municipi a través de l’esmentat Inventari de Recursos, per a 
l’acollida d’una família de persones refugiades. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17122.0 
Intervenció 33.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17136.0 
Intervenció 33.3.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17137.0 
Intervenció 33.4.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17145.0 
Intervenció 33.5.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17397.0 
Intervenció 33.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17458.0 
Intervenció 33.7.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17460.0 
Intervenció 33.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17491.0 
Intervenció 33.9.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17493.0 
Intervenció 33.10.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17656.0 
Intervenció 33.11.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17659.0 
Intervenció 33.12.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17731.0 
Intervenció 33.13.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17734.0 
Intervenció 33.14.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17884.0 
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Intervenció 33.15.- Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17887.0 
Intervenció 33.16.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17913.0 
Intervenció 33.17.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17916.0 
Intervenció 33.18.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=17996.0 
Intervenció 33.19.- Elena Rubio Pérez 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18000.0 
Intervenció 33.20.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18180.0 
Intervenció 33.21.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18186.0 
Intervenció 33.22.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18211.0 
Intervenció 33.23.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18220.0 
Intervenció 33.24.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18255.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 18 vots a favor: 5 
dels membres del PSC,  2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la 
CUP, 6 dels membres de CIU, 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, 2 vots en 
contra dels membres del PP i 1 abstenció del membre de C’S, acorda: 
 
Primer.Comunicar al Goovern de l’Estat la nostra tota i absoluta oposició a la ratificació de 
l’acord entre la UE i Turquia. 
 
Segon. Demanar al Govern de l’Estat que defensi fermament al Consell europeu i en totes les 
cambres europees que se celebrin, el respecte i aplicació dels compromisos als que varen 
arribar els Estats membres de la UE de setembre de 2015 en matèria de repartiment i acollida 
de refugiats entre els estats. 
 
Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilalteralitat i a obrir les 
seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen i facilitar vies 
legals i segures d’entrada a la Unió Europea per als refugiats de manera coordinada. 
 
Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a apostar sense 
reserves per una política comuna d’asil i migració a nivell de la tota la Unió Europea. 
 
Cinquè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a obrir de 
manera immediata un programa amb dotació pressupostària suficient per tal de crear un pla 
d’acollida a refugiats a l’abast de viles, ciutats i regions europees. 
 
Sisè. Demanar a la Comissió europea que doti urgentment d’ajuda financera a Grècia per tal 
que pugui costejar el personal, medicines, tendes de campanya, mantes i assitència tècnica per 
a les 100.000 persones que s’estima que es trobaran blocades a Grècia durant les properes 
setmanes. 
 
Setè. Elaborar un protocol d’acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre 
municipi que inclogui l’empadronament, l’escolarització, l’aprenentatge de la llegua catalana, i 
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de la llengua castellana, el suport a l’ocupació, el lleure i activitats de socialització, això com 
l’habitatge, entre d’altres. 
 
Vuitè. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones refugiades de 
particulars, d’entitats, i del propi ajuntament a través de l’Inventari de Recusos que 
comparteixen els municipis de Catalunya amb el Comitè per a l’Acollida de les Persones 
Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés d’acollida i integració am èxit amb el 
conjunt del país. 
 
Novè. Oferir la disponibilitat d’un habitatge ( o de 20, en funció del cas) de lloguer social 
durant 12 mesos al nostre municipi a través de l’esmentat Inventari de Recursos, per a 
l’acollida d’una família de persones refugiades 
 
34. Moció del grup municipal d'ERC de suport a les entiats del Tercer Sector Social de 34. Moció del grup municipal d'ERC de suport a les entiats del Tercer Sector Social de 34. Moció del grup municipal d'ERC de suport a les entiats del Tercer Sector Social de 34. Moció del grup municipal d'ERC de suport a les entiats del Tercer Sector Social de 
Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0'7% de l'IRPF.Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0'7% de l'IRPF.Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0'7% de l'IRPF.Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0'7% de l'IRPF.    
    
Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis sovint 
públics d’atenció a les persones.  Aquestes entitats aporten un valor afegit, que per la seva 
naturalesa civil han ajudat històricament a innovar i a generar noves demandes ciutadanes 
d’atenció social i de salut.  La seva naturalesa de base ciutadana, així com la seva vocació 
social, comunitària i no mercantil, ha generat una confiança ciutadana vers un teixit assistencial 
de primer ordre en àmbits on l’Administració no arriba directament.  Milers d’entitats del tercer 
sector social realitzen a Catalunya un esforç diari i constant en l’atenció i defensa de les 
persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen. 
 
En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya ha manifestat 
sempre la seva voluntat de gestionar els fons provinents del 0,7% per a programes socials, 
d’acord amb les competències exclusives que li atorga la Constitució Espanyola en l’àmbit de 
les polítiques socials.  En el transcurs dels últims anys Catalunya ha aportat el 25% de la seva 
recaptació estatal del 0,7% del IRPF per a fins socials, però només en rep anualment el 14% 
en forma de programes socials que tenen lloc en territori de Catalunya.  Això significa que el 
conjunt d’entitats catalanes deixi de rebre aquest any un total de 26,5 milions, amb la 
conseqüent pèrdua d’ajuda i portunitats per als nostres conciutadans més vulnerables. 
 
En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el Constitucional havien dictat 
sentències dient que l’Estat no és competent per gestionar i distribuir aquestes subvencions, 
sinó que ho han de fer les Comunitats Autònomes.  Tot i això, el passat 17 de març, el Tribunal 
Suprem, ha desestimat un recurs contenciós-administratiu de la Generalitat de Catalunya 
contra el Reial decret que regula el sistema de repartiment estatal del fons al les entitats socials 
mitjançant el 0,7Ç% de l’IRPF.  La sentència del Tribunal Suprem 610/2016 del 17 de març de 
2016 contradiu les 13 sentències anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem 
que donaven la raó a la Generalitat en aquest tema. 
 
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3000 entitats 
socials catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que suposarà que una seixantena 
d’entitats socials catalanes quedin excloses de la recepció de fons de l’IRPF, ja que el model 
actual limita la distribució d’aquests ajuts a les entitats que siguin d’àmbit estatal, deixant fora 
les que actuen només en l’àmbit local o autonòmic i perjudicant les i els usuaris a qui atenen.   
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Les entitats del tercer sector també s’han mostrat crítiques amb el fet que en les darreres 
convocatòries l’Estat va eliminar el concepte d’assistència social” de les bases de les 
subvencions per esquivar aquestes sentències desfavorables del Constitucional i del Suprem, 
malgrat que és evident que el conjun de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions es 
dediquen a l’assistència social i que els projectes subvencionats tenen tots relació amb 
l’assistència social, en matèria de competència exclusiva de les Comunitats Autònomes. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Calafell proposa 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016 de 17 de març de 2016, que 
desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en què reclamava la gestió dels 
fons procedents del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials; així com el nou sistema de gestió  
dels fons a càrrec de l’Estat que perjudica les entitats d’àmbit local i autonòmic i a donar 
suport a toes les accions que pugui emprendre la Generalitat en la defensa de les seves 
competències.  
 
Segon.  Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del municipi i de 
Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets socials. 
 
Tercer. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que perjudica directament a les 
entitats socials d’àmbit local i autonòmic i el greuge que suposa el fet que Catalunya hagi 
aportat en els darrers anys el 25% de la recaptació estatal del 0,7% de l’IRPF per a fins socials, 
però només n’hagi rebut anualment el 14% en forma de programes socials al territori català. 
 
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de municipis de Catalunya, a la 
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.    

https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18283.0 
Intervenció 34.1.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18292.0 
Intervenció 34.2.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18306.0 
Intervenció 34.3.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18547.0 
Intervenció 34.4.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18550.0 
Intervenció 34.5.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18555.0 
Intervenció 34.6.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18568.0 
Intervenció 34.7.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18593.0 
Intervenció 34.8.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18596.0 
Intervenció 34.9.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18671.0 
Intervenció 34.10.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18673.0 
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Intervenció 34.11.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18699.0 
Intervenció 34.12.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18701.0 
Intervenció 34.13.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18827.0 
Intervenció 34.14.- Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18835.0 
Intervenció 34.15.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18842.0 
Intervenció 34.16.- Elena Rubio Pérez 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18847.0 
Intervenció 34.17.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18883.0 
Intervenció 34.18.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18886.0 
Intervenció 34.19.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18934.0 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta, 18 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels 
membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC,  2 dels membres de la CUP i 
1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra; 1 abstenció del membre de C’S i 2 vots en 
contra dels membres del PP, acorda: 
 
Primer. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016 de 17 de març de 2016, que 
desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en què reclamava la gestió dels 
fons procedents del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials; així com el nou sistema de gestió  
dels fons a càrrec de l’Estat que perjudica les entitats d’àmbit local i autonòmic i a donar 
suport a toes les accions que pugui emprendre la Generalitat en la defensa de les seves 
competències.  
 
Segon.  Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del municipi i de 
Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets socials. 
 
Tercer. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que perjudica directament a les 
entitats socials d’àmbit local i autonòmic i el greuge que suposa el fet que Catalunya hagi 
aportat en els darrers anys el 25% de la recaptació estatal del 0,7% de l’IRPF per a fins socials, 
però només n’hagi rebut anualment el 14% en forma de programes socials al territori català. 
 
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de municipis de Catalunya, a la 
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 
 
35. Moció del grup municipal de Ciutadans d'instar al Govern de la G35. Moció del grup municipal de Ciutadans d'instar al Govern de la G35. Moció del grup municipal de Ciutadans d'instar al Govern de la G35. Moció del grup municipal de Ciutadans d'instar al Govern de la Generalitat a garantir eneralitat a garantir eneralitat a garantir eneralitat a garantir 
el finançament mínim de les guarderies de Calafellel finançament mínim de les guarderies de Calafellel finançament mínim de les guarderies de Calafellel finançament mínim de les guarderies de Calafell    
    
AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    
 
Atendido que la Disposición Final Segunda de la Ley 12/2009, del 10 de Julio, de Educación, 
establece que el Gobierno de la Generalitat, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la 
citada Ley, debe incrementar progresivamente los recursos económicos destinados al sistema 
educativo y, tomando como referencia los países europeos que se distinguen por su excelencia 
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en educación, debe situar progresivament el gasto educativo cerca de, como mínimo, el 6% 
del producto interior bruto, durante los ocho años siguientes a su aprobación. 
 
Atendido que la Disposición Final Cuarta de la Ley 12/2009, establece que dicha ley entra en 
vigor el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la generalitat de Catalunya.  La 
publicación de la Ley 12/2009, se materializó en el DOGC núm. 5422 de 16 de Julio de 2009. 
 
Atendido que el pasado 3 de Marzo de 2016, en sesión número 10 del Parlament de 
Catalunya, se aprobó una moción en la que, en su punto primero, se insta al Gobierno de la 
Generalitat, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición final Segunda de la Ley 
12/2009, a incrementar progresivamente los recursos destinados al sistema educativo hasta 
situar el gasto educativo com o mínimo en el 6% del producto interior bruto los próximos 
cinco años. 
 
Atendido que el punto segundo de la moción aprobada en fecha 3 de Marzo de 2016, en 
relación con las guarderías, el Parlament de Catalunya: 
 
a) Constata que hay que recuperar la corresponsabilidad del Gobierno de la Generalitat en la 
financiación del servicio público de las guardería municipales. 
 
b) Insta al Gobierno de la Generalitat a garantizar, tal como establece la Ley de Educación, una 
financiación de las guarderías que cubra como mínimo un módulo económico de 1.600€ por 
plaza y año, y comprometerse a aumentarlo progresivamente hasta los 1.800€ por plaza y año 
acordados con los ayuntamientos. 
 
Vistos los problemas de financiación en que se encuentran las guarderías en nuestro municipio 
por el incumplimiento reiterado de la Generalitat de Catalunya de sus compromisoso así como 
por el incumplimiento del pago de la deuda existente por este concepto. 
 
Atendida la obligación derivada de la Disposición Final Primer, punto 1, de la Ley de Educación, 
que establece: 
 
1. El Gobierno debe garantizar los recursos suficientes para hacer frente a la prestación de los 
servicios cuya titularidad delegue en los entes locales. Cualquier nueva atribución de 
competencias, formalizada mediante convenio entre el Departamento y el correspondiente 
ente local, debe ir acompañada de la asignación de los recursos suplementarios necesarios 
para financiarla correctamente.  Para la asignación de los recursos debe tenerse en cuenta la 
financiación del coste total y efectivo de los servicios delegados, que debe fijarse de acuerdo 
con las entidades municipallistas.  La asignación de recursos debe ser una condición necesaria 
para que entre en vigor la delegación de la competencia.   
 
Por todo lo anterior, es por lo que el Grupo municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Instar al Gobierno de la Generalitat de conformidad con la moción aprobada por el 
Pleno del Parlament de Catalunya el pasado 3 de Marzo de 2016, para que garantice , tal 
como establece la Ley de Educación, una financiación de las guarderías que cubra como 
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mínimo un módulo económico de 1.600€ por plaza y año, y se comprometa a aumentarlo 
progresivamente hasta los 1.800€ por plaza y años acordados con los ayuntamientos. 
 
SEGUNDO: Instar al Gobierno municipal a que exija al Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya, el abono a este ayuntamiento, d ela deuda pendiente derivada del incumplimiento 
de su compromiso y obligación de financiación de las guarderías. 
 
TERCERO: Dar traslado al Gobierno de la Generalitat, al Consell Escolar de Calafell, a las 
guarderias ubicadas en nuestro municipio y a sus AMPAS. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18969.0 
Intervenció 35.1.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18976.0 
Intervenció 35.2.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=18988.0 
Intervenció 35.3.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19138.0 
Intervenció 35.4.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19142.0 
Intervenció 35.5.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19170.0 
Intervenció 35.6.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19175.0 
Intervenció 35.7.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19202.0 
Intervenció 35.8.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19207.0 
Intervenció 35.9.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19230.0 
Intervenció 35.10.- Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19231.0 
Intervenció 35.11.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19233.0 
Intervenció 35.12.- Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19235.0 
Intervenció 35.13.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19248.0 
Intervenció 35.14.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19255.0 
Intervenció 35.15.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19416.0 
Intervenció 35.16.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19424.0 
Intervenció 35.17.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19554.0 
 
El Ple de la corporació amb 11 vots en contra: 6 dels membres de  CIU, 2 dels membres d’ERC, 
2 dels membres de la  CUP I 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, I 10 vots a 
favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PP, 2 dels membres d’UAM I 1 del membre 
de C’S acorda: 
 
No aprovar la moció presentada.  
 
 
36. Moció del grup munici36. Moció del grup munici36. Moció del grup munici36. Moció del grup municipal de la CUP de suport als ajuntaments investigats per pal de la CUP de suport als ajuntaments investigats per pal de la CUP de suport als ajuntaments investigats per pal de la CUP de suport als ajuntaments investigats per 
l'Audiència Nacional i el dret a decidir.l'Audiència Nacional i el dret a decidir.l'Audiència Nacional i el dret a decidir.l'Audiència Nacional i el dret a decidir.    
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Exposició de motius:Exposició de motius:Exposició de motius:Exposició de motius:    
    
El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret 
Internacional en diversos tractats. Per exemple, el PInternacional en diversos tractats. Per exemple, el PInternacional en diversos tractats. Per exemple, el PInternacional en diversos tractats. Per exemple, el Pacte Internacional dels Drets Civils i acte Internacional dels Drets Civils i acte Internacional dels Drets Civils i acte Internacional dels Drets Civils i 
Polítics de les Nacions unides, ratificat pels estats francès i espanyol, en el seu article 1 Polítics de les Nacions unides, ratificat pels estats francès i espanyol, en el seu article 1 Polítics de les Nacions unides, ratificat pels estats francès i espanyol, en el seu article 1 Polítics de les Nacions unides, ratificat pels estats francès i espanyol, en el seu article 1 
proclama: << Tots els pobles tenen dret a l’autoderminació.  En virtut d’aquest dret proclama: << Tots els pobles tenen dret a l’autoderminació.  En virtut d’aquest dret proclama: << Tots els pobles tenen dret a l’autoderminació.  En virtut d’aquest dret proclama: << Tots els pobles tenen dret a l’autoderminació.  En virtut d’aquest dret 
determinen lliurement el seu estatus pdeterminen lliurement el seu estatus pdeterminen lliurement el seu estatus pdeterminen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament olític i procuren també pel seu desenvolupament olític i procuren també pel seu desenvolupament olític i procuren també pel seu desenvolupament 
econòmic, social i cultural>>.  Les diverses nacions de l’Estat doncs són dipositàries econòmic, social i cultural>>.  Les diverses nacions de l’Estat doncs són dipositàries econòmic, social i cultural>>.  Les diverses nacions de l’Estat doncs són dipositàries econòmic, social i cultural>>.  Les diverses nacions de l’Estat doncs són dipositàries 
d’aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a subjecte d’aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a subjecte d’aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a subjecte d’aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a subjecte 
indiscutible de dret.indiscutible de dret.indiscutible de dret.indiscutible de dret.    
    
Per aquest motiPer aquest motiPer aquest motiPer aquest motiu el poble de Catalunya s’ha manifestat de manera massiva els darrers u el poble de Catalunya s’ha manifestat de manera massiva els darrers u el poble de Catalunya s’ha manifestat de manera massiva els darrers u el poble de Catalunya s’ha manifestat de manera massiva els darrers 
anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma 
majoritària el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la majoritària el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la majoritària el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la majoritària el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la 
voluntat de recolzar l’voluntat de recolzar l’voluntat de recolzar l’voluntat de recolzar l’exercici del dret a decidir.  A més a més, el poble de Catalunya, exercici del dret a decidir.  A més a més, el poble de Catalunya, exercici del dret a decidir.  A més a més, el poble de Catalunya, exercici del dret a decidir.  A més a més, el poble de Catalunya, 
mitjançant l’aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X de 23 de gener de 2013 es va mitjançant l’aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X de 23 de gener de 2013 es va mitjançant l’aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X de 23 de gener de 2013 es va mitjançant l’aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X de 23 de gener de 2013 es va 
reconèixer a si mateixa com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.reconèixer a si mateixa com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.reconèixer a si mateixa com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.reconèixer a si mateixa com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.    
    
En aquest ordre de coseEn aquest ordre de coseEn aquest ordre de coseEn aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, s i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, s i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, s i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, 
el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre el el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre el el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre el el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre el 
inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembresetembresetembresetembre    de 2015.  Per donar suport a  aquesta resolució, el món local de Catalunya de 2015.  Per donar suport a  aquesta resolució, el món local de Catalunya de 2015.  Per donar suport a  aquesta resolució, el món local de Catalunya de 2015.  Per donar suport a  aquesta resolució, el món local de Catalunya 
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores 
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus 
plens.  Una manifestació política, una expressió plenament legítima.  El món local és plens.  Una manifestació política, una expressió plenament legítima.  El món local és plens.  Una manifestació política, una expressió plenament legítima.  El món local és plens.  Una manifestació política, una expressió plenament legítima.  El món local és 
sobirà i ha de poder expressarsobirà i ha de poder expressarsobirà i ha de poder expressarsobirà i ha de poder expressar----se amb llibertat.se amb llibertat.se amb llibertat.se amb llibertat.    
    
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament 
polititzats, han iniciat una persecucpolititzats, han iniciat una persecucpolititzats, han iniciat una persecucpolititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalanas i els seus ió indigna contra ajuntaments catalanas i els seus ió indigna contra ajuntaments catalanas i els seus ió indigna contra ajuntaments catalanas i els seus 
regidors i regidores.  A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general per regidors i regidores.  A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general per regidors i regidores.  A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general per regidors i regidores.  A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general per 
investigar l’Associació de Municipis per a la Independència, l’Associació Catalana de investigar l’Associació de Municipis per a la Independència, l’Associació Catalana de investigar l’Associació de Municipis per a la Independència, l’Associació Catalana de investigar l’Associació de Municipis per a la Independència, l’Associació Catalana de 
Municipis i l’Assemblea Nacional CataMunicipis i l’Assemblea Nacional CataMunicipis i l’Assemblea Nacional CataMunicipis i l’Assemblea Nacional Catalana.lana.lana.lana.    
    
L’obstinació dela Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies L’obstinació dela Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies L’obstinació dela Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies L’obstinació dela Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies 
per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels 
nostres ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno denostres ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno denostres ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno denostres ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central l Jutjat Central l Jutjat Central l Jutjat Central 
d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la 
Resolució del 9N del Parlament de Catalunya.Resolució del 9N del Parlament de Catalunya.Resolució del 9N del Parlament de Catalunya.Resolució del 9N del Parlament de Catalunya.    
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Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la 
Mata, han optat per Mata, han optat per Mata, han optat per Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerarconsiderar que de cap manera podia considerarconsiderar que de cap manera podia considerarconsiderar que de cap manera podia considerar----se com a constitutiu  se com a constitutiu  se com a constitutiu  se com a constitutiu  
dels delictes de sedició o rebel·lió als actes de suport a la resolució del Parlament per part dels delictes de sedició o rebel·lió als actes de suport a la resolució del Parlament per part dels delictes de sedició o rebel·lió als actes de suport a la resolució del Parlament per part dels delictes de sedició o rebel·lió als actes de suport a la resolució del Parlament per part 
dels regidors, amb arguments tan  contundents com que la mateixa fiscali no havia dels regidors, amb arguments tan  contundents com que la mateixa fiscali no havia dels regidors, amb arguments tan  contundents com que la mateixa fiscali no havia dels regidors, amb arguments tan  contundents com que la mateixa fiscali no havia 
denunciat edenunciat edenunciat edenunciat els parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael ls parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael ls parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael ls parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael 
Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, ----cèlebre pel cas dels <<titiriteros>>cèlebre pel cas dels <<titiriteros>>cèlebre pel cas dels <<titiriteros>>cèlebre pel cas dels <<titiriteros>>----, no només manté oberts tres procediments , no només manté oberts tres procediments , no només manté oberts tres procediments , no només manté oberts tres procediments 
concrets contra els ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al concrets contra els ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al concrets contra els ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al concrets contra els ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 
9N sinó 9N sinó 9N sinó 9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i forces de que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i forces de que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i forces de que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i forces de 
Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als ajuntaments del país que han aprovat Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als ajuntaments del país que han aprovat Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als ajuntaments del país que han aprovat Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als ajuntaments del país que han aprovat 
mocions de suport per tal que li aportin tota mena de informació.mocions de suport per tal que li aportin tota mena de informació.mocions de suport per tal que li aportin tota mena de informació.mocions de suport per tal que li aportin tota mena de informació.    
    
En relació amb els antecedeEn relació amb els antecedeEn relació amb els antecedeEn relació amb els antecedents exposats, la Candidatura d’Unitat Popular de Calafell nts exposats, la Candidatura d’Unitat Popular de Calafell nts exposats, la Candidatura d’Unitat Popular de Calafell nts exposats, la Candidatura d’Unitat Popular de Calafell 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents     
    
ACORDSACORDSACORDSACORDS    
    
Primer. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Calafell als requeriments enviats per ordre Primer. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Calafell als requeriments enviats per ordre Primer. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Calafell als requeriments enviats per ordre Primer. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Calafell als requeriments enviats per ordre 
de l’Audiència Nacional espanyola a gairebé de l’Audiència Nacional espanyola a gairebé de l’Audiència Nacional espanyola a gairebé de l’Audiència Nacional espanyola a gairebé tretretretre----cents ajuntaments catalanas per haver cents ajuntaments catalanas per haver cents ajuntaments catalanas per haver cents ajuntaments catalanas per haver 
aprovar una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.aprovar una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.aprovar una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.aprovar una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.    
    
Segon. Donar ple suport a les persones que a causa d’aquests requeriments puguin ser Segon. Donar ple suport a les persones que a causa d’aquests requeriments puguin ser Segon. Donar ple suport a les persones que a causa d’aquests requeriments puguin ser Segon. Donar ple suport a les persones que a causa d’aquests requeriments puguin ser 
encausades o citades a declarrar per part de encausades o citades a declarrar per part de encausades o citades a declarrar per part de encausades o citades a declarrar per part de l’Audiència Nacional, recordant el dret l’Audiència Nacional, recordant el dret l’Audiència Nacional, recordant el dret l’Audiència Nacional, recordant el dret 
fonamental a la lliure expressió.fonamental a la lliure expressió.fonamental a la lliure expressió.fonamental a la lliure expressió.    
    
Tercer. Declarar, una vegada més, que el dret a l’autoderminació és un exercici Tercer. Declarar, una vegada més, que el dret a l’autoderminació és un exercici Tercer. Declarar, una vegada més, que el dret a l’autoderminació és un exercici Tercer. Declarar, una vegada més, que el dret a l’autoderminació és un exercici 
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les 
institucions que eminstitucions que eminstitucions que eminstitucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment des dels anen de la voluntat popular i, molt particularment des dels anen de la voluntat popular i, molt particularment des dels anen de la voluntat popular i, molt particularment des dels 
ajuntaments entesos com l’admnistració més propera a la ciutadania.ajuntaments entesos com l’admnistració més propera a la ciutadania.ajuntaments entesos com l’admnistració més propera a la ciutadania.ajuntaments entesos com l’admnistració més propera a la ciutadania.    
    
Quart. Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les Quart. Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les Quart. Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les Quart. Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les 
persones encusades i als ajuntaments repersones encusades i als ajuntaments repersones encusades i als ajuntaments repersones encusades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes de Calafell querits i cridar a tots els veïns i veïnes de Calafell querits i cridar a tots els veïns i veïnes de Calafell querits i cridar a tots els veïns i veïnes de Calafell 
a participara participara participara participar----hi.hi.hi.hi.    
    
Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats mnicipalistes de Calafell, al Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats mnicipalistes de Calafell, al Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats mnicipalistes de Calafell, al Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats mnicipalistes de Calafell, al 
Parlament de Catalunya, al Govern la Generalitat de Catalunya, al Govenr de la Parlament de Catalunya, al Govern la Generalitat de Catalunya, al Govenr de la Parlament de Catalunya, al Govern la Generalitat de Catalunya, al Govenr de la Parlament de Catalunya, al Govern la Generalitat de Catalunya, al Govenr de la 
Generalitat vaGeneralitat vaGeneralitat vaGeneralitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de lenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de lenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de lenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de 
l’Estat espanyol i francès.l’Estat espanyol i francès.l’Estat espanyol i francès.l’Estat espanyol i francès.    
    
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19591.0 
Intervenció 36.1.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19605.0 
Intervenció 36.2.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19673.0 
Intervenció 36.3.- Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19704.0 
Intervenció 36.4.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19947.0 
Intervenció 36.5.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19950.0 
Intervenció 36.6.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19996.0 
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Intervenció 36.7.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=19998.0 
Intervenció 36.8.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20026.0 
Intervenció 36.9.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20030.0 
Intervenció 36.10.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20163.0 
Intervenció 36.11.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20166.0 
Intervenció 36.12.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20173.0 
Intervenció 36.13.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20178.0 
Intervenció 36.14.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20249.0 
Intervenció 36.15.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20255.0 
Intervenció 36.16.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20257.0 
Intervenció 36.17.- Miguel Ángel Perín Tienda 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20260.0 
Intervenció 36.18.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20265.0 
Intervenció 36.19.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20285.0 
Intervenció 36.20.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20293.0 
Intervenció 36.21.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20383.0 
 
37. 37. 37. 37. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer PleDonar compte de les resolucions dictades des del darrer PleDonar compte de les resolucions dictades des del darrer PleDonar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple    
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20403.0 
    
 
33338888. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local    
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20406.0 
 
39. Precs i preguntes39. Precs i preguntes39. Precs i preguntes39. Precs i preguntes    
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20409.0 
Intervenció 39.1.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20409.0 
Intervenció 39.2.- José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20430.0 
Intervenció 39.3.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20441.0 
Intervenció 39.4.- Jacob Balaguer Mestre 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20442.0 
Intervenció 39.5.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20459.0 
Intervenció 39.6.- Joan Soler Guasch 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20475.0 
Intervenció 39.7.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20550.0 
Intervenció 39.8.- Albert Pijuan Hereu 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20553.0 
Intervenció 39.9.- Ivan Montejo Sarias 
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https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20577.0 
Intervenció 39.10.- Francisco Clavero Sanz 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20646.0 
Intervenció 39.11.- Sandra Suárez Plana 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20760.0 
Intervenció 39.12.- Rafel Solé Miró 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20796.0 
Intervenció 39.13.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20889.0 
Intervenció 39.14.- Josep Parera Ribell 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=20950.0 
Intervenció 39.15.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=21226.0 
Intervenció 39.16.- Jesús Benedicto Calahorra 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=21235.0 
Intervenció 39.17.- Juan José García Álvarez 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=21306.0 
Intervenció 39.18.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=21412.0 
Intervenció 39.19.- Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=21421.0 
Intervenció 39.20.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=21450.0 
Intervenció 39.21.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=21505.0 
Intervenció 39.22.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=21510.0 
Intervenció 39.23.- Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=21519.0 
Intervenció 39.24.- Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff808081560db7760157d1c617020465?startAt=21521.0 
 

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 23:00, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 
 


