
DECRET DE L'ALCALDIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Sessió de caràcter ordinari

1a. CONVOCATÒRIA:     10 de novembre de 2022 A les 17:00 hores

2a. CONVOCATÒRIA:     14 de novembre de 2022 A les 17:00 hores

Em plau convidar-vos a la Sessió que se us notifica a la capçalera d'aquest document segons 
preveu l'article 8 del Reglament Orgànic Municipal.

En cas de no poder assistir-hi, li prego que manifesti mitjançant escrit, si s'escau, els motius que li 
ho impedeixen.

Els assumptes a tractar són els que figuren a l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1.1. PLE2022/13 ordinari 20/10/2022

2.  PROPOSTA DE REVISIÓ DE PREUS I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ INTEGRADA DELS ESPAIS VERDS MUNICIPALS I DE 
L’ARBRAT VIARI DE CALAFELL.

3. PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIONS A LA NORMATIVA DE GOSSOS PERILLOSOS I 
POTENCIALMENT PERILLOSOS.

4. PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INCOMPLIMENT CONTRACTUAL DE LES CONCESSIONS AL 
MERCAT DE CALAFELL I RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS-RECURS DE 
REPOSICIÓ.

5.  DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DELS 
TERMINIS DE PAGAMENT CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 
L’EXERCICI 2022, PERÍODE DE L’01/07/2022 AL 30/09/2022

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a2f5decee13149ceb5e754cc803a6bdc001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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6.  DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA SOBRE EL PERÍODE MIG DE 
PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 
L’EXERCICI 2022, PERÍODE DE L’01/07/2022 AL 30/09/2022

7.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE DE LA 
CORPORACIÓ, NÚMEROS 6577 A 7223 DE L’ANY 2022.

8. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE LES 
NUMEROS 42,43 I 44 DE L’ANY 2022.

9.  PRECS I PREGUNTES.

L’Alcalde
Ramon Ferré i Solé

El Secretari
Alexandre Pallarès Cervilla

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a2f5decee13149ceb5e754cc803a6bdc001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Expedient 769/2021
PRP_710_2022

PROPOSTA DE REVISIÓ DE PREUS I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE GESTIÓ INTEGRADA DELS ESPAIS VERDS MUNICIPALS I DE L’ARBRAT VIARI DE 
CALAFELL.

Identificació de l’expedient 

EXPEDIENT 2021/769. Proposta de revisió de preus i liquidació del contracte de gestió del 
servei públic de gestió integrada dels espais verds municipals i de l’arbrat viari de Calafell

Fets

1. El 30 de setembre de 2010, el Ple de la Corporació va aprovar l’expedient de contractació 
i, inicialment el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que havien de regir 
la contractació del servei públic de gestió integrada dels espais verds i de l’arbrat viari del 
terme municipal de Calafell, per procediment obert.

2. El 25 de novembre de 2010, el Ple de la Corporació va resoldre les al·legacions 
presentades per l’Associació espanyola d’empreses de Parcs i Jardins contra el Plec de 
clàusules.

3. El 29 d’abril de 2011, el Ple de la Corporació va adjudicar el contracte del servei públic de 
gestió integrada dels espais verds i de l’arbrat viari del terme municipal de Calafell, a 
l’empresa UTE JARDINERS DE CALAFELL.

4. L’1 de juny de 2011 es va signar aquest contracte. La data de finalització s’establia en el 
31 de maig de 2021.

5. El 7 de març de 2014, amb registre d’entrada número 2014/7994, l’empresa UTE 
JARDINERS DE CALAFELL sol·licita l’aprovació dels preus i l’endarreriment dels mateixos. 

6. El 13 de novembre de 2020, amb registre d’entrada número 2020/30311, l’empresa UTE 
JARDINERS DE CALAFELL sol·licita una revisió de preus del contracte de gestió integrada 
dels espais verds i l’arbrat municipal, del període comprès entre 1 d’abril de 2014 i el 31 
de maig de 2020.

7. El 12 de març de 2021, mitjançant el decret 2021/1946 es contracta al Sr. Xavier Argimon 
de Vilardaga, per realitzar l’estudi sobre el dimensionat del servei de Parcs i Jardins per tal 
d’avaluar les càrregues de treball, el cost econòmic del servei de manteniment i els 
condicionants tècnics que es requereixen per encetar una nova contractació de les 



prestacions davant la finalització del contracte de gestió integrada dels espais verds i de 
l’arbrat viari del municipi de Calafell el proper 31 de maig de 2021.

8. El 13 de maig de 2021, s’aprova pel Ple de la corporació el Pla director de l’arbrat viari del 
municipi de Calafell que condiciona la forma de gestió de l’arbrat, així com els criteris a 
adoptar per les noves plantacions  i criteris per la redacció de projectes d’urbanització que 
continguin arbrat.

9. El 28 de maig de 2021, la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Calafell emet 
informe, en el qual, entre d’altres, proposa continuar amb la prestació del servei públic de 
gestió integrada dels espais verds i de l’arbrat viari del terme municipal de Calafell per part 
de l’empresa UTE JARDINERS DE CALAFELL amb les mateixes condicions del contracte 
actual fins que l’administració iniciï i adjudiqui el nou contracte.

10. El 17 de juny de 2021, el Ple de la Corporació va ratificar la continuïtat del contracte 
de servei gestió integrada dels espais verds i de l’arbrat viari del terme municipal de 
Calafell a favor de l’empresa UTE JARDINERS DE CALAFELL NIF U55544449, per import 
previst de 247.267,02€ IVA inclòs, 41.211,17 € IVA inclòs/mensuals, amb les mateixes 
condicions contractuals. 

Aquesta continuïtat es preveia que duraria fins al 30 de novembre de 2021.

11. L’1 de desembre de 2021, la tècnica de Medi Ambient informa que a data d’avui el 
nou contracte no està adjudicat i cal preveure la despesa per un període de tres mesos. 
desembre de 2021 per import de 41.211,17 euros , i gener i febrer de 2022 per import de 
82.422,34. 

Per tant proposa que el contracte es continuï prestant amb les mateixes condicions que 
fins a la finalització del mateix, llevat de les possibles actualitzacions de preus que es 
formalitzaran en la liquidació del contracte.

12. El 20 de gener de 2022, el ple de l'Ajuntament ratifica el decret d’alcaldia 2021/7968 
de data 17 de desembre de 2021 de resolució de discrepància i aixecament d'objeccions 
suspensives plantejades per la intervenció municipal respecte a l'aprovació de la 
continuïtat del contracte de servei de gestió integrada dels espais verds i de l’arbrat viari 
del terme municipal de Calafell després de la finalització del contracte el 31 de maig de 
2021 i ratifica la continuïtat del contracte de servei gestió integrada dels espais verds i de 
l’arbrat viari del terme municipal de Calafell a favor de l’empresa UTE JARDINERS DE 
CALAFELL NIF U55544449, per import previst de 123.633,51 € IVA inclòs, amb les 
mateixes condicions contractuals. 



13. El 25 de febrer de 2022, la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Calafell 
emet nou informe en el que informe que a data d’avui no s’ha adjudicat encara el 
contracte i cal aprovar una nova continuïtat que, s’estima en dos mesos amb una previsió 
econòmica de 82.422,34 € IVA inclòs (41.211,17/mes) amb càrrec a l’aplicació econòmica 
500/1710/2279933. 

14. El 21 d'abril de 2022, el Ple de l'Ajuntament ratifica el decret d’alcaldia 2022/1327 de 
data 6 de març de 2022 de resolució de discrepància i aixecament d'objeccions 
suspensives plantejades per la intervenció municipal respecte a l'aprovació de la 
continuïtat del contracte de servei de gestió integrada dels espais verds i de l’arbrat viari 
del terme municipal de Calafell després de la finalització del contracte el 31 de maig de 
2021 i ratifica la continuïtat del contracte de servei gestió integrada dels espais verds i de 
l’arbrat viari del terme municipal de Calafell a favor de l’empresa UTE JARDINERS DE 
CALAFELL NIF U55544449, per import previst de 82.422,34 euros € IVA inclòs, amb les 
mateixes condicions contractuals. 

15. El 25 d’abril de 2022, la Junta de Govern Local aprova l’encomana del servei de gestió 
integrada d’espais verds i arbrat viari amb contracte-programa entre l'Ajuntament de 
Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA), amb inici de les 
prestacions l’1 de maig de 2022.

16. El 29 d’abril de 2022, l’Ajuntament de Calafell i l’empresa UTE JARDINERS DE 
CALAFELL signen l’Acta de recepció de les instal·lacions de l’edifici dels serveis de 
manteniment de l’espai públic (entitat 2) adscrita al servei de gestió d’espais verds i arbrat 
viari.

17. El 30 d’abril de 2022, es dóna per finalitzat el contracte de gestió del servei públic de 
gestió integrada dels espais verds municipals i de l’arbrat viari de Calafell signat entre 
l’Ajuntament de Calafell i l’empresa UTE JARDINERS DE CALAFELL.

18. El 25 d’octubre de 2022, la tècnica de Medi Ambient i Serveis Urbans emet informe 
en relació a la revisió de preus i liquidació del contracte de gestió del servei públic de 
gestió integrada dels espais verds municipals i de l’arbrat viari de Calafell, amb les 
conclusions següents:

“1. Que la petició d’actualització de preus sol·licitada pel concessionari és procedent 
i s’ha avaluat la seva repercussió econòmica d’acord amb allò manifestat a l’apartat 
A) Respecte de les revisions de preus .

2. Que s’ha pogut comprovar que les prestacions objecte del contracte han sigut 
satisfactòriament executades .



3. L’Ajuntament de Calafell ha recepcionat les instal·lacions adscrites al servei 
d’acord amb l’acta de 29 d’abril de 2022 i que cal procedir a la liquidació del capital 
pendent d’amortitzar.

Que per tot això, en virtut de tot l’anterior, s’emet INFORME TÈCNIC FAVORABLE 
per a emetre l’acte formal i positiu de conformitat amb la finalitat de procedir a 
donar per executat el contracte en la seva totalitat i liquidar al contractista l’import 
corresponent de 506.567,81.- €”

19. La Interventora ha emès informes de fiscalització favorable 981_22 i 982_22.

20. La jurista responsable tècnic de contractació, compres i proveïments ha emès informe que 
s’acompanya a l’expedient de contractació.

21. El Secretari ha emès nota de conformitat que s’acompanya a l’expedient de contractació.

Fonaments de dret 

1. Segons la Disposició transitòria primera, apartat 2, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i 
extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa 
anterior.

Atès que el contracte es va iniciar l’any 2010 i es va adjudicar l’any 2011, hem d’aplicar la 
norma vigent en aquell moment que era la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP07).

2. El contracte de gestió de serveis públics es regula als articles 251 i següents LCSP07.

3. Pel que fa a la revisió de preus, està regulada als articles 77 i següents LCSP07.

Segons la clàusula cinquena, apartat 4, “El preu de contracte podrà ser objecte de revisió, 
sempre que s’hagués executat, almenys, en el 20% del seu import i hagués transcorregut 
un any des de la seva adjudicació.

La fórmula de revisió dels preus serà la prevista a l’apartat E) del Quadre Annex, de 
conformitat amb el reglat als art. 77 a 82 LCSP.

Les revisions que si escau procedeixin, modificaran, incrementant o disminuint, la valoració 
mensual del treball a realitzar”.



En aquest cas concret, la tècnica de Medi Ambient i Serveis Urbans ha informat sobre els 
càlculs de la revisió de preus aplicable a aquest contracte.

4. Respecte a la liquidació del contracte per compliment del termini previst als plecs, l’article 
204 LCSP07 preveu, amb caràcter general, l’extinció per compliment.

Segons la clàusula setzena del Plec de clàusules administratives, una de les causes 
d’extinció de la concessió és el transcurs del període establert en el Plec.

5. L’article 205.1 LCSP07 exigeix un acte formal i positiu de recepció de la prestació, que ja 
s’ha efectuat.

6. De conformitat amb l’article 259 LCSP07, quan finalitzi el termini contractual el servei 
revertirà a l’Administració, estant obligat el contractista a entregar les obres i instal·lacions 
a què estigui obligat d’acord amb el contracte i en l’estat de conservació i funcionament 
adequats.

7. La tècnica de Medi Ambient i Serveis Urbans ha informat, també, dels imports pendents 
d’abonar a l’empresa concessionària en concepte de capital pendent d’amortitzar.

8. En virtut del LCSP07 i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per acordar la revisió de preus i la 
liquidació del contracte.

La Comissió Informativa d’Ecologia Urbana i Seguretat amb els vots a favor dels regidors/es 
dels grups municipals PSC, ECP-ECG, UAM , la regidora no adscrita Teresa González Santiago 
amb les abstencions dels regidors/es dels grups municipals de Cs, Sumem+Junts, ERC i la CUP  
i el regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal proposa al Ple l’adopció del següent 
acord:

1. Aprovar la revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de gestió integrada 
dels espais verds i de l’arbrat viari del terme municipal de Calafell, des de l’any 2013 i fins 
l’any 2022, per un import total de 264.378,40.-€, IVA inclòs, segons el detall següent:

Any

Import a 
regularitzar (IVA 

INCLÒS)
2013 13.379,65
2014 20.791,71
2015 21.667,76
2016 20.790,22
2017 16.409,97



2018 24.661,71
2019 33.929,35
2020 37.522,90
2021 33.452,67
2022 41.772,46

TOTAL 264.378,40

2. Aprovar la liquidació del contracte de gestió del servei públic de gestió integrada dels 
espais verds i de l’arbrat viari del terme municipal de Calafell, reconeixent a favor de la 
mercantil UTE JARDINERS DE CALAFELL, un saldo resultat de 506.567,81.-€, que 
correspon als conceptes següents:

Concepte Import (IVA inclòs)
Revisió de preus 264.378,40

Capital pendent d’amortitzar 242.189,41
TOTAL 506.567,81.-€

3. Comprometre i disposar la despesa en concepte de liquidació del contracte, aplicada a les 
aplicacions pressupostàries 500/1710/2279933 (per un import de 264.378,40.-€) i 
500/1710/6220009 (per un import de 242.189,41.-€). Informe fiscalització favorable 
981_22 i 982_22.

4. Notificar a l’empresa UTE JARDINERS DE CALAFELL.

5. Publicar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Calafell i comunicar al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

6. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona, en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 

Alternativament i deforma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la 
seva notificació.



PRP/2022/663

PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE L‘AJUNTAMENT REFERENT A LA 
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS A LA 

NORMATIVA DE GOSSOS PERILLOSOS I POTENCIALMENT PERILLOSOS.

I. Identificació de l’expedient núm. 3411/2022
Resolució de l’expedient sancionador per infracció a l’Ordenança sobre la protecció, la 
tinença i la venda d’animals al municipi de Calafell per acció de dos gossos de naturalesa 
perillosa.

II. Antecedents

1. En data 6 d’abril de 2022, per instància núm. 11318/2022, es demana la incoació 
d’expedient sancionador pels fets denunciats davant de la policia local en data 3 de 
febrer de 2022, diligències núm. 88352/2022.

Els fets, segons la denunciant, varen tenir lloc el dia 2 de febrer, a les 9:30 hores. 
Ella passejava la seva mascota (gos de raça Pinsher), lligat, per zona rústica de l’av. 
Mn. Jaume Tobella, alçada del cr. Eres, de cop, dos gossos, que anaven sense lligar, 
sense morrió, i sense que hi hagués algú que els vigilés, van anar corrent contra el 
seu gos i el van atacar, realitzant-li lesions que li van produir la mort. A la declarant 
li van realitzar lesions a les mans i braços.

2. D’acord amb les actuacions policials, atestat 135/2022, que correspon a les diligències 
núm. 88353/2022 (punt anterior) instruïdes per lesions i per maltracte d’animal 
domèstic a qui se li causa la mort, la identificació de la propietària dels gossos resulta 
ser ALEXANDRA LOZANO GONZALEZ, NIF. 26066450K, i els gossos corresponen, 
segons la fitxa de l’assentament al Registre General d’animals de companyia, a:

- Reg. R000870417, de data 13 d’abril de 2021, tipus GOS PERILLÓS 
- Reg. R000875994,  de data 11 de maig de 2021, tipus GOS PERILLÓS

També, s’aporten actes: 1115/2022 i 1128/22, per denúncia d’infracció a 
l’Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals al 
municipi de Calafell, ambdues contra ALEXANDRA LOZANO GONZALEZ, 
NIF. 26066450K per causa dels fets que seguidament s’indiquen:

- Manca d’aportació de dades, per part de la propietària dels gossos, sobre els 
mateixos, llevat del nom del gos. Consta que les dades dels xips s’acrediten a 
través de la fitxa de l’assentament al Registre general d’animals de companyia 
de la Generalitat de Catalunya. A l’atestat policial consta que la propietària 
solament aporta les fitxes del registre dels animals.



- Portar els gossos sense llicència municipal (considerat molt greu, art. 13.1b) de 
la L50/1999) i també a l’art. 47.2.b) de l’Ordenança)

- Portar els gossos sense certificat dels cens municipal (considerat greu a l’article 
13.2.c) de la 50/1999  i també a l’art. 47.3.b) de l’Ordenança

- No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil de cadascun dels 
gossos (considerat greu, art. 7.3.b) de la L10/1999) i també a l’art. 47.3.g) de 
l’Ordenança)

- Portar els gossos deslligats en un espai públic (considerat greu, art. 13.2.a) de 
la L50/1999) i molt greu a l’art. 47.2.a) de l’Ordenança)

- Portar el gos sense morrió en l’espai públic (considerat greu, art. 13.2.d) de la 
L50/1999) i també a l’art. 47.3.c) de l’Ordenança)

- Portar una persona, més d’un gos perillós (fet que no és determinat infracció)
- No tenir senyalitzat el recinte que alberga els gossos perillosos (considerat lleu, 

art. 7.2.b) de la L10/1999) i també a l’art. 47.4.e) d’acord amb l’art. 17.2.c) de 
l’Ordenança).

Consta que els gossos resten en comís preventiu a la gossera municipal a data 4 de 
febrer de 2022 i que en data 26 d’abril de 2022 la titular dels gossos renuncia al gos 
amb xip 971000026020821 i el 985113001536061 és cedit en adopció (expedient 
administratiu 1897/2022).

3. El Gabinet Tècnic de gestió interna presenta informe favorable a la incoació i de la no 
col·lisió de bens jurídics de l’ordre administratiu i judicial el que salva el principi “non 
bis in idem”. 

4. Consta a efectes de tràmit administratiu sancionador que la inculpada ha estat 
informada de:

a. La incoació amb el nomenament de de l’equip instructor sense que s’hi hagi 
plantejat causes de recusació, 

b. L’òrgan competent per la resolució, i de la possibilitat de reducció de la 
sanció.

c. Del plec de càrrecs amb la possibilitat de presentar al·legacions i de proposar 
proves cosa que no ha realitzar la inculpada.

5. També, i atesa la precisa condició de responsabilitat imputada a la persona 
responsable i sobre els fets atribuïts, i a efectes de proposta de resolució, es demana 
la imposició a ALEXANDRA LOZANO GONZALEZ, NIF. 26066450K de la multa de 
21.825,87 €, com autora, el que no ha estat recorregut, import derivat dels criteris i  
barems que estableix la Llei i de la proporcionalitat i les valoracions que consten al cos 
de l’expedient, pels fets que es detallen al PLEC DE CÀRRECS

III. Fonaments de dret



1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques L39/2015), que regula el procediment sancionador (art. 1, i 
63 i següents de forma principal).
 

2. Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos (L10/1999), que a l’article 7 tipifica les infraccions en lleus greus i molt 
greus i és a l’apartat 3.2 que es considera greu no contractar l’assegurança de 
responsabilitat civil cosa a la que s’és obligat d’acord amb l’article 3, apartat.4: a 
l’article 10 i 11 les sancions amb multes de 300 a 3.000 per infraccions lleus, de 
3.001 a 9.000 per infraccions greus, i de 9.001 a 45.000 € per a molt greus; i al 13 
regula la competència sancionadora, en l’alcalde per infraccions lleus i al Ple per 
infraccions greus i molt greus, entre altres.

3. Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos (L50/1999) regula, a l’article 13 les infraccions i les sancions, 
disposant al seu apartat 2, a). el caràcter d’infracció greu el deixar el gos solt, o no 
prendre mesures per evitar l’escapada el que és sancionat amb multa de 300,5 a 
2.404,05 € (apartat 5). La competència sancionadora és atribuïda a l’òrgan municipal 
competent. La disposició addicional primera estableix que els gossos, en els espais 
públics, han d’utilitzar la corretja o cadena de fins a dos metres de llargada i morrió 
homologat i adequat al gos.

4. Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals al municipi de Calafell, 
que disposa, essencialment i antre altres, a l’article 17, sobre les obligacions i 
prohibicions sobre gossos potencialment perillosos, apartat 1, que “Les persones 
propietàries o posseïdores dels gossos potencialment perillosos han de prendre les 
mesures necessàries per evitar possibles molèsties i perjudicis a les persones, animals i 
béns i han de complir tots els requeriments previstos en la legislació vigent de gossos 
potencialment perillosos”. A l’article 19, sobre condicions dels animals de companyia 
a la via i als espais públics, apartat 3, que “Els gossos potencialment perillosos han de 
complir les condicions addicionals següents quan circulin per la via i els espais públics 
a les parts comunes dels immobles col·lectius als transports públics i als llocs i als 
espais d’ús públic en general col·lectius: a) Dur un morrió de cistella apropiat per a la 
tipologia racial i morfològica de cada animal, b) Anar lligats per mitjà d’un collar i una 
corretja o cadena que no sigui extensible i de longitud inferior a 2 metres, sense que 
ocasionin lesions a l’animal, e) La persona que el condueix ha de dur la llicència 
municipal, el document identificatiu i la certificació del cens.

Sobre infraccions, a l’article 47.3, determina que són greus: a) Deixar solt un 
animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar-
ne l’escapada o la pèrdua, c) Tenir un gos potencialment perillós en llocs públics 
sense morrió o sense estar subjecte amb una cadena, i g) No contractar 
l’assegurança de responsabilitat civil.



Sobre les sancions, a l’article 48 disposa que les infraccions tipificades a l’article 
47, número 3, apartats g), no disposar d’assegurances amb multes d’entre 150,25 i 
1.502,53 EUR, i que la resta d’infraccions tipificades a l’article 47 (apartats a i c) se 
sancionaran amb multes d’entre 300,52 i 2.404,05 EUR.

També disposa, art. 55.2 que correspon a la Junta e Govern local sancionar les 
infraccions de competència municipal.

5. El decret de delegació de competències núm. 3233/2019, de 19 de juny, del Cartipàs 
municipal.

Cal indicar que hi ha una col·lisió de:

- Les sancions a imposar, en funció de la norma, de manera que les de la 
L50/1999 són inferiors a les de la L10/1999

- La competència sancionadora.

Per aquesta raó és d’aplicació el principi jurídic de que en igual jerarquia normativa aplicar 
la més favorable i la més garantista, per la qual cosa les sancions han de ser determinades 
d’acord amb els imports determinants a la L50/1999 i imposades per l’alcalde davant de 
sancions lleus, i pel Ple de l’ajuntament davant de sancions greus i molt greus. A Calafell, 
les lleus estan delegades al Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat i les 
greus i molt greus –no delegades- corresponen al Ple.

6. D’acord amb el PLEC DE CÀRRECS, que no ha estat contradit, on hi consta:

1. Fets imputats.
1. Portar els gossos deslligats en un espai públic (considerat greu, art. 13.2.a) de la 

L50/1999) i molt greu a l’art. 47.2.a) de l’Ordenança)
2. Portar el gos sense morrió en l’espai públic (considerat greu, art. 13.2.d) de la 

L50/1999) i també a l’art. 47.3.c) de l’Ordenança)
3. Portar els gossos sense certificat dels cens municipal (considerat greu a l’article 

13.2.c) de la 50/1999  i també a l’art. 47.3.b) de l’Ordenança
4. Portar els gossos sense llicència municipal (considerat molt greu, art. 13.1b) de la 

L50/1999) i també a l’art. 47.2.b) de l’Ordenança).
5. No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil de cadascun dels gossos 

(considerat greu, art. 7.3.b) de la L10/1999) i també a l’art. 47.3.g) de 
l’Ordenança).

6. No tenir senyalitzat el recinte que alberga els gossos perillosos (considerat lleu, 
art. 7.2.b) de la L10/1999) i també a l’art. 47.4.e) d’acord amb l’art. 17.2.c) de 
l’Ordenança).

7. Manca d’aportació de dades, per part de la propietària dels gossos, sobre els 
mateixos, llevat del nom del gos. Consta que les dades dels xips s’acrediten a 
través de la fitxa de l’assentament al Registre general d’animals de companyia de 



la Generalitat de Catalunya. A l’atestat policial consta que la propietària solament 
aporta les fitxes del registre dels animals.

Tots els esmentats presentarien característiques d’infracció el que determina l’Ordenança 
municipal i les lleis L10/1999 i L50/1999, ja que hi estarien recollits com infracció i 
l’incompliment de requisits i obligacions i tindrien associada una sanció del tipus multa.

2. Persona/es responsables.
ALEXANDRA LOZANO GONZALEZ, NIF. 26066450K, seria responsable dels mateixos 
ja que la seva actuació infereix la participació directa.

3. Sancions i mesures aplicables. 

Els fets anteriorment descrits –tots ells en la consideració de consumats– constituirien 
infracció administrativa segons es detalla:

1. Portar els gossos deslligats en un espai públic el que seria considerat de tipus 
greu, art. 13.2.a) de la L50/1999 és susceptible d’una sanció de multa de 300,5 € 
fins a 2.404,5 €,  d’acord el que disposa l’article 13.5 de la norma indicada. La 
competència sancionadora és el ple de l’Ajuntament.

2. Portar els gossos sense morrió en l’espai públic el que seria considerat de tipus 
greu, art. 13.2.d) de la L50/1999, el que és susceptible d’una sanció de multa de 
300,5 € fins a 2.404,5 €,  d’acord el que disposa l’article 13.5 de la norma 
indicada. La competència sancionadora és el ple de l’Ajuntament.

3. Portar els gossos sense certificat dels cens municipal el que seria considerat de 
tipus greu a l’article 13.2.c) de la 50/1999, el que és susceptible d’una sanció de 
multa de 300,5 € fins a 2.404,5 €, d’acord el que disposa l’article 13.5 de la 
norma indicada. La competència sancionadora és el ple de l’Ajuntament..

4. Portar els gossos sense llicència municipal el que seria considerat de tipus molt 
greu, art. 13.1b) de la L50/1999), el que és susceptible d’una sanció de multa de 
2.404,6 € fins a 15.025,30 €,  d’acord el que disposa l’article 13.5 de la norma 
indicada. La competència sancionadora és el ple de l’Ajuntament.

5. No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil de cadascun dels gossos 
el que seria considerat de tipus greu, art. 7.3.b) de la L10/1999, el que és 
susceptible d’una sanció de multa de 3.001 € fins a 9.000 €, d’acord el que 
disposa l’article 10 i 11 de la norma indicada. La competència sancionadora és el 
ple de l’Ajuntament.

6. No tenir senyalitzat el recinte que alberga els gossos perillosos el que seria 
considerat de tipus lleu, art. 7.2.b) de la L10/1999, el que és susceptible d’una 
sanció de multa de 300 € fins a 3.000 €, d’acord el que disposa l’article 10 i 11 de 
la norma indicada. La competència sancionadora és de l’Alcalde, qui te delegació 
feta en el Tinent d’alcaldia.

7. És circumstància la manca d’aportació de dades, per part de la propietària dels 
gossos, sobre els mateixos, llevat del nom del gos. Consta que les dades dels xips 
s’acrediten a través de la fitxa de l’assentament al Registre general d’animals de 
companyia de la Generalitat de Catalunya. A l’atestat policial consta que la 



propietària solament aporta les fitxes del registre dels animals. No s’entén aquesta 
com negativa o resistència a subministrar dades

Atesa la precisa condició de responsabilitat imputada a la persona responsable i sobre els 
fets atribuïts i a efectes de proposta de resolució havent considerat: 

a) Provats els fets que s'imputen.
b) Identificada inequívocament la/les persona/es responsable/es de la infracció.
c) Els fets provats constitutius d’infracció 
d) La infracció és sancionable amb multa..
e) Els criteris de graduació de la sanció que consta a l’expedient 

4. Autoritat competent per la imposició de la sanció:
L’autoritat competent per resoldre la imposició de la sanció correspon al tinent d’Alcaldia 
per delegació de competències, davant de faltes lleus, i el Ple de l’ajuntament de Calafell 
davant de faltes greus i molt greus. No obstant per principi d’unitat d’acte resten agrupades 
a la superior consideració del  Ple de l’ajuntament d’acord amb el detall de l’apartat de 
sancions i mesures aplicables.

5. Prescripció 
Atesa la data en què van produir-se els fets. 2 de febrer de 2022, en tractar-se de faltes 
lleus, greus i molt greus, la infracció administrativa esmentada no pot considerar-se 
prescrita. 

6.  Responsabilitat penal
Que els fets serien susceptibles de ser encabits dins d’il·lícit penals, si bé no es presenten 
circumstàncies de “non dis in idem” ja que l’àmbit penal i l’administratiu protegeixen béns 
jurídics diferents

IV. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.

La unitat instructora demana la imposició a ALEXANDRA LOZANO GONZALEZ, NIF. 
26066450K de la multa de 21.825,87 € com autor dels fets que seguidament es detallen, 
import derivat dels criteris dels barems sobre els imports de la Llei i de proporcionalitat i 
valoracions que consten al cos de l’expedient, i que són:

1. Portar els gossos deslligats en un espai públic el que seria considerat de tipus 
greu, art. 13.2.a) de la L50/1999 és susceptible d’una sanció de multa de 300,5 € 
fins a 2.404,5 €,  d’acord el que disposa l’article 13.5 de la norma indicada. La 
competència sancionadora és el ple de l’Ajuntament.

2. Portar els gossos sense morrió en l’espai públic el que seria considerat de tipus 
greu, art. 13.2.d) de la L50/1999, el que és susceptible d’una sanció de multa de 
300,5 € fins a 2.404,5 €,  d’acord el que disposa l’article 13.5 de la norma 
indicada. La competència sancionadora és el ple de l’Ajuntament.



3. Portar els gossos sense certificat dels cens municipal el que seria considerat de 
tipus greu a l’article 13.2.c) de la 50/1999, el que és susceptible d’una sanció de 
multa de 300,5 € fins a 2.404,5 €, d’acord el que disposa l’article 13.5 de la 
norma indicada. La competència sancionadora és el ple de l’Ajuntament.

4. Portar els gossos sense llicència municipal el que seria considerat de tipus molt 
greu, art. 13.1b) de la L50/1999), el que és susceptible d’una sanció de multa de 
2.404,6 € fins a 15.025,30 €,  d’acord el que disposa l’article 13.5 de la norma 
indicada. La competència sancionadora és el ple de l’Ajuntament.

5. No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil de cadascun dels gossos 
el que seria considerat de tipus greu, art. 7.3.b) de la L10/1999, el que és 
susceptible d’una sanció de multa de 3.001 € fins a 9.000 €, d’acord el que 
disposa l’article 10 i 11 de la norma indicada. La competència sancionadora és el 
ple de l’Ajuntament.

6. No tenir senyalitzat el recinte que alberga els gossos perillosos el que seria 
considerat de tipus lleu, art. 7.2.b) de la L10/1999, el que és susceptible d’una 
sanció de multa de 300 € fins a 3.000 €, d’acord el que disposa l’article 10 i 11 de 
la norma indicada. La competència sancionadora és de l’Alcalde, qui te delegació 
feta en el Tinent d’alcaldia.

Atesa la precisa condició de responsabilitat imputada a la persona responsable i sobre els 
fets atribuïbles, i a efectes de plec de càrrecs i de proposta de resolució, salvant prova en 
contrari, considerar: 

a) Provats els fets que s'imputen.
b) Identificada inequívocament la/les persona/es responsable/es de la infracció.
c) Els fets provats constitutius d’infracció 
d) La infracció és sancionable amb multa.
e) Els criteris de graduació de la sanció segons el detall següent: 

ELEMENT O CRITERI DE 

VALOR
SUMA RESTA

CONSIDERACIONS QUE 

DETERMINEN EL CRITERI

INTENCIONALITAT

No resulta acreditada la intencionalitat 

del resultat, no obstant el resultat és 

altament probable

EXISTENCIA DE DANYS

El resultat de les lesions en la persona 

propietària del gos contrari i de la seva 

mort es veu en via penal i considerar-

ho podria afectar al terme “non bis in 

idem”



REINCIDÈNCIA No consta

BENEFICIAR-SE DE LA 

INFRACCIÓ

No consta

GRAU AUTORIA INFERIOR No consta

CAPACITAT ECONÒMICA No consta

PERJUDICI No consta

PERSONES AFECTADES No consta

ADVERTIMENTS No consta

TEMPS DE LA INFRACCIÓ No consta

REPARACIO No consta

ALTRES 

CIRCUMSTÀNCIES*

No consta

Considerar, per cada infracció, l’import de la multa a partir de 1/3 de l’import màxim, 
reduir 20% per cada atenuant, incrementar 10% per cada agreujant.

Resultat de la sanció segons les infraccions i els criteris és el següent:

Ordre Infracció típica
núm. 

Infraccións
import 
mínim

import 
màxim

atenuants agreujants
1/3 

maxim

Variació 
responsa

bilitat
total

1 Portar els gossos deslligats en un espai públic 2 300,5 2404,5 0 0 1603,00 0,00 1603,00
2 Portar els gossos sense morrió 2 300,5 2404,5 0 0 1603,00 0,00 1603,00
3 Portar els gossos sense certificat dels cens municipal 2 300,5 2404,5 0 0 1603,00 0,00 1603,00
4 Portar els gossos sense llicència municipal 2 2404,6 15025,3 0 0 10016,87 0,00 10016,87
5 No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil 2 3000,1 9000 0 0 6000,00 0,00 6000,00
6 No tenir senyalitzat el recinte que alberga els gossos perillosos 1 300 3000 0 0 1000,00 0,00 1000,00

TOTAL 11 21825,87 21825,87

La Comissió Informativa d’Ecologia Urbana i Seguretat amb els vots a favor dels regidors/es 
dels grups municipals PSC, ECP-ECG, UAM , la regidora no adscrita Teresa González Santiago 
amb les abstencions dels regidors/es dels grups municipals de Cs, Sumem+Junts, ERC i la CUP  
i el regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal proposa al Ple l’adopció del següent 
acord:

Primer.- Aprovar la instrucció de l’expedient sancionador objecte dels fets exposats.

Segon.- Imposar a ALEXANDRA LOZANO GONZALEZ, NIF. 26066450K de la multa 
de 21.825,87 € com autora, d’acord amb el contingut de la proposta de resolució que up 
supra s’exposa, la que deriva del plec de càrrecs i proposta de resolució



Tercer.- APROVAR el/els document/s, annexe/s, per pagament de la sanció, amb número/s 
d’identificació que resulti/n de la seva elaboració, amb el detall que hi consta, i que siguin 
notificats a la persona infractora, per la/les infracció/ns i la/les multa/es determinada/es, 
amb la/les reducció/ns que pugui/n correspondre de concórrer els requisits.

Quart.- Advertir a la persona inculpada que condicionat al desistiment o la renúncia de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, l’òrgan competent per 
resoldre el procediment aplicarà:

1. Una reducció del 20 % sobre l’import, quan l’infractor reconegui la seva 
responsabilitat.
2. Una reducció del 20 % sobre l’import, quan l’infractor efectuï el pagament 
voluntari. 

Així el pagament voluntari abans de la resolució definitiva en via administrativa serà 
considerat desestimen i renuncia d’acció en aquesta via i portarà associada la reducció del 
40 % de l’import de la sanció.

Cinquè. – Notificar els acords als interessats i informar-los dels recursos procedents.

1. Contra els acords primer, segon i quart, que exhaureixen la via administrativa, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil 
següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini 
d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

2. Contra l’acord del punt tercer, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà 
d’interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini 
d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Annex 





PRP/2022/676

PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE L’AJUNTAMENT REFERENT A LA RESOLUCIÓ DE 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INCOMPLIMENT CONTRACTUAL DE LES CONCESSIONS AL 
MERCAT DE CALAFELL, RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS-RECURS DE REPOSICIÓ 
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT

I. Identificació de l’expedient 12264/2021. 
Expedient sancionador per incompliment contractual de la titular de les parades 21 i 22 del 
Mercat de Calafell i del dipòsit 14 i magatzem 13 (S1 i S2) de MARIA JOSE MONTES SOLIS. 
Resolució recurs de reposició i execució de la resolució.

II. Fets. 
1. En data de 31 de març de 2021, el Decret núm. 2021/2463, resol, entre altres, incoar 

expedient administratiu sancionador per tal de determinar les responsabilitats 
contractuals i reglamentaries que puguin correspondre a MARIA JOSE MONTES 
SOLIS, DNI/NIF 52216167A. Aquest és notificat en data 3 de maig de 2021. 
L’expedient és de naturalesa sancionadora per possible incompliment contractual i 
normatiu del titular de la parada del Mercat de Calafell p21-p22, dipòsit d14 i 
magatzem m13. S1 i S2.

2. El dia 18 de novembre de 2021, el Ple de l’ajuntament aprova, entre altres la 
responsabilitat, les sancions aplicables, els criteris sancionadors, i la imposició a la Sra. 
MARIA JOSE MONTES SOLIS, DNI/NIF 52216167A, de la sanció:

A. De la multa:
1. Per l’impagament dels serveis del mercat, de 450 €.
2. Per incompliment de l’obligació d’obertura, de 3.300 €.

B. De revocació de la concessió, per impagament del cànon de la parada del 
Mercat de Calafell P21-P22, dipòsit D14 i magatzem M13.S1 i S2. 

Es notifica el 27 de novembre de 2021

3. En data 21 de desembre de 2021 MARIA JOSE MONTES SOLIS, presenta al·legacions 
a la proposta d’expedient sancionador i demana el canvi de titularitat de les parades.

4. En data 23 de febrer de 2022 es notifica el decret 689/2022 de suspensió temporal 
de l’execució de la resolució de devolució de la parada de mercat i la derivació de les 



al·legacions a serveis jurídics com a recurs de reposició. Resolució el que és ratificada 
per acord del Ple de l’ajuntament en data de 15 de març de 2022.

5. En data 23 de març de 2022 es requereix a MARIA J MONTES SOLIS, a través de 
representant, perquè aboni l’import de la sanció imposada en la resolució de 
l’expedient sancionador.

6. En data 16 de setembre de 2021 és iniciat expedient (11178/2021) de canvi de 
titularitat de la parada objecte. En data 15 de setembre de 2022 es notifica la no 
autorització del canvi de nom per l’existència de deutes pendents.

7. En data 13 d’octubre consta informe de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Calafell a 
les al·legacions presentades en el recurs de reposició de data 21 de desembre de 
2021 i conclusions amb el contingut següent:

“Al·legacions presentades i la seva valoració

Primera, d’antecedents, fent referència als expedients oberts següents:
- 11039/2020 sobre pagament de multa per incompliment contractual.
- 11178/2021 sobre canvi de titularitat de la parada objecte.
- 12264/2021 sobre proposta de l’expedient sancionador.

Al respecte dir que l’expedient 11039/2020 es correspon amb l’expedient sancionador 
incoat i instruït per responsabilitat contractual, que fineix amb la proposta de 
l’instructor. L’expedient 11178/2021 es correspon amb el tràmit administratiu de 
canvi de nom de la titularitat de la parada del mercat; i l’expedient 12264/2021, que 
és continuació de l’expedient 11039/2021 és l’elevació de la proposta de resolució a 
l’òrgan competent per a resoldre el procediment sancionador.

Segona, sobre infracció de comunicacions. Exposa que totes les notificacions que li 
corresponen com a interessada i titular han estat efectuades a altre persona, i que 
aquesta és la que li ha comunicat.

Al respecte indicar que, i segons consta a l’expedient, les notificacions a MARIA JOSE 
MONTES SOLIS, NIE. 52216167A, s’han efectuat per sistema telemàtic (e-notum) a la 
indicada i a la direcció electrònica bisbal-penedes@hotmail.com, també a la seva 
representant MARIA CARMEN CASTELLANO FERNANDEZ, d’acord amb el document 
de representació tot i la poca similitud de les signatures, a partir de la seva 
representació.

Tercera, sobre activitat de l’administració. Exposa que en data 14 de novembre de 
2020 demana negociació de la devolució de la parada (registre d’entrada 
30464/2020) assignada al departament de Contractació. D’acord amb les dades 
d’arxiu la sol·licitud s’insereix associada a l’expedient sancionador 11039/2020 i sn 
dona resposta en el marc del mateix.

mailto:bisbal-penedes@hotmail.com


Quarta, sobre activitat de l’administració. Exposa que davant de la no resposta, en 
data 4 de febrer de 2021, demana resposta a la sol·licitud inicial, també el canvi de 
titularitat i canvi o ampliació de l’activitat (registre d’entrada 3686/2021) assignada al 
departament de Contractació. D’acord amb les dades d’arxiu la sol·licitud s’insereix 
associada a l’expedient sancionador 11039/2020 i es dona resposta en el marc del 
mateix.

Cinquena, actuació en l’expedient sancionador. Exposa que, en data 15 de maig de 
2021 (reg. Entrada 15434) informa que esta en negociacions amb CEMSSA i amb la 
Tresoreria municipal, i demana els passos a seguir per realitzar el canvi de titularitat al 
seu germà. Exposa que no rep cap resposta.

En data 2 de juny de 2021 l’equip instructor dona trasllat a la interessada de la 
resolució de les al·legacions presentades (registre de sortida 8718/2021), consta com 
a destinatari SOLIS MARIA JOSE MONTES NIF: 52216167A, Correu electrònic: bisbal-
penedes@hotmail.com, Telf. mòbil: 673518397. És acceptada a les 23:30 hrs. del 
mateix dia. A l’al·legació s’informa que no consta cap negociació amb CEMSSA, ni 
amb la Tresoreria municipal, ni s’ha demanat el fraccionament del deute. 

Sisena, sobre l’activitat de l’administració. Exposa una nova petició en data 28 de 
novembre de 2021, ara aportant la documentació que li havia estat requerida als 
efectes de canviar la titularitat i també d’haver demanat el fraccionament del deute. 
Manifesta que de nou no obté cap resposta.

La no obtenció de resposta no coincideix amb el fet d’aportar la documentació que li 
ha estat demanada.

Setena, sobre causes de l’incompliment. Exposa el patiment de malaltia que li 
impedeix obrir, la voluntat de canvia de titularitat al seu germà, el fraccionament del 
deute i la negociació amb CEMSSA del pendent.

En el marc de la instrucció de l’expedient, la interessada solament exposa el següent:

“Hem poso en comunicació amb vosaltres per tal de fer-vos assabentar que hem 
rebut una notificació informant que s’obre expedient amb el n.º 11039/2020, en 
resposta d’aquest expedient us responem que estem en negociacions amb CEMSSA 
sobre aquesta situació i en negociacions amb el departament de Tressoreria 
municipal. Degut a motius de salut no
s’ha pogut atendre el negoci com hauría de ser, per aquest motiu voldría saber quins 
passos a seguir per poder cambiar de concessionari a un familiar que si pugui atendre 
el negoci.”

La referencia a la malaltia es limita a indicar “motius de salut”.
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Conclusions

Les notificacions es realitzen a través del sistema e-notum amb identificació de titular i 
codificació respecte de la persona interessada. Es van realitzar totes les notificacions a 
aquesta, de forma efectiva sense vulnerar el drets  a tenir informació del procediment, 
estant informada i poden actuar.

Es respon a les diferents sol·licituds en el marc de l’expedient sancionador iniciat. No 
constant en aquesta administració cap sol·licitud de negociació respecte del deute.

No s’observen cap de les circumstàncies dels articles 47 i 48 de la L39/2015, tampoc 
incompliment de l’article 53, i havent-se seguit el procediment.

A les al·legacions presentades no s’observa justificació suficient que motivin els fets 
infractors: impagament del cànon, l’incompliment de l’obligació d’obertura -
compliment dels horaris- i impagament dels serveis (aigua, llum).”

També hi consta proposta de ratificació.

III. Fonaments de dret

A. Sobre el procediment 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

B. Sobre l’objecte
1. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.
2. DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals.
3. Reglament del mercat de Calafell
4. Plecs de clàusules administratives generals
5. Plec de clàusules administratives particulars

C. Sobre la competència
1. D’acord amb el Decret de l’alcalde núm. 3233/2019 de delegació de 
competències,
2. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, a la Disposició addicional 
segona. Competències en matèria de contractació en les entitats locals



3. DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, estableix a l’article 60.1

Per la qual cosa correspon al tinent d’alcalde la incoació de l’expedient de naturalesa 
sancionadora, i la resolució  seria atribuïda al Ple.

La Comissió Informativa de Serveis Interns amb els vots a favor dels regidors/es dels grups 
municipals PSC, ECP-ECG, UAM , la regidora no adscrita Teresa González Santiago i amb les 
abstencions dels regidors/es dels grups municipals d’ERC, SUMEM+JUNTS, Cs, la CUP i el 
regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal , proposa al Ple l’adopció dels acords:

Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat d’acord amb les consideracions 
expressades.

Segon.- Deixar sense efecte qualsevol ordre o indicació de suspensió temporal de l’execució 
de la resolució.

Tercer.- Ratificar l’acord de resolució de l’expedient sancionador de revocació de la concessió 
per causa de l’impagament del cànon de la parada del Mercat de Calafell P21-P22, dipòsit 
D14 i magatzem M13.S1 i S2. I ordenar el seu compliment, i per la seva eficàcia es requerirà, 
si escau, l’auxili de la policia local.

El sancionat ha d’abandonar, en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció de la 
notificació, la parada esmentada, retornar-la a l’ajuntament de Calafell. Haurà i deixar lliures 
a disposició de l’Ajuntament les instal·lacions i l’equipament en bon estat de conservació i 
funcionament, en tot cas sotmès al desgast raonable a causa de l’ús correcte, retirant les 
instal·lacions o elements que no siguin fixes. Recordar que les obres i instal·lacions fixes 
realitzades en els béns queden annexades a aquests i resten propietat de l’Ajuntament de 
Calafell i considerats de domini públic.

Quart.- Notificar l’acord a l’Àrea de Territori i Urbanisme als efectes de que els tècnics 
municipals, un cop entregada, aixequin acta de l’estat, situació dels béns, als efectes de 
reclamació de danys, si escau.

Cinquè.- De conformitat amb l’establert en el plec de clàusules de la licitació, ordenar el 
venciment del cànon i quotes pendents de venciment atribuïdes inicialment al bé objecte de 
resolució de la concessió des del moment de la devolució de la parada.

Sisè.- Notificar la resolució als departaments d’Intervenció, Tresoreria, i CEMSSA perquè 
prenguin les accions necessàries en compliment dels acords adoptats.



Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.



DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE 
PAGAMENT CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2022, PERÍODE DE 
L’01/07/2022 AL 30/09/2022

El secretari presenta l’informe de Tresoreria, de 27 d’octubre de 2022, que es transcriu a 
continuació:

“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 276/2022

Identificació de l’expedient 11432/2022
Informe sobre el compliment dels terminis de pagament corresponents al tercer trimestre de 
l’exercici 2022, període de l’01/07/2022 al 30/09/2022.

Fets

1. Aquest informe recull la informació relativa al compliment dels terminis de pagament de 
les obligacions reconegudes referent al tercer trimestre de l’exercici 2022, 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.

2. L’àmbit subjectiu d’aplicació està format per:
- Ajuntament de Calafell
- Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA)

3. El xx d’octubre de 2022, Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA) ha 
informat a la Tresoreria municipal de les dades relatives al compliment dels terminis de 
pagament del tercer trimestre de 2022.

Fonaments 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 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix literalment el 
següent:

“4. L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat 
amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del 
que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i, si es demora, ha d’abonar al contractista, a 
partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. Per tal que a l’inici del còmput de termini es puguin meritar 
interessos, el contractista ha d’haver complert l’obligació de presentar la factura davant el 
registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre 
factura electrònica, dins el termini establert i en la forma pertinent, en el termini de trenta 
dies des de la data de lliurament efectiva de les mercaderies o la prestació del servei. 

Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243, 
l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la 
conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels 
trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. 

En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per presentar la factura 
davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa 
vigent sobre factura electrònica, la meritació d’interessos no s’inicia fins que no hagin 
transcorregut trenta dies des de la data de la presentació correcta de la factura, sense 
que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat l’abonament 
corresponent.”

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

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

lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei.
 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.

4. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix en l'article 5.1.c) 
entre les funcions de tresoreria la de l’elaboració dels informes que determini la 
normativa sobre morositat relativa al compliment dels terminis previstos legalment per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local.



Anàlisi de les dades obtingudes

El 19 de gener de 2021, la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, en resposta 
a una consulta realitzada per una Corporació local sobre “criteris homogenis en relació amb 
el període mig de pagament de les corporacions locals”, aclareix que la data d’aprovació de 
la conformitat no ha de coincidir amb l’acte administratiu i comptable de reconeixement de 
l’obligació, sinó que es correspon al procediment de conformitat establert per cada entitat 
local.

Donat que el programa de comptabilitat SICALWIN diferencia entre la fase de conformitat i 
reconeixement de l’obligació, s’ha cregut més correcte per representar un càlcul més ajustat 
a la realitat, canviar la configuració del programa i determinar com la data d’inici del còmput 
la de la conformitat.

L’informe trimestral contempla la següent informació:
 Pagaments realitzats en el trimestre
 Interessos de demora pagats en el trimestre
 Factures o documents justificatius pendents de pagament al final de trimestre

Conclusions

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, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2022, període de l’01/07/2022 al 
30/09/2022, 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:



2. Segons la informació facilitada per CEMSSA, les dades relatives al compliment dels 
terminis de pagament de les obligacions reconegudes per la societat, corresponent al 
tercer trimestre de l’exercici 2022, període de l’01/07/2022 al 30/09/20221, 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:

INFORME MOROSIDAD 3T 2022

a- Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos Realizados en Periodo

Periodo 
Medio Pago

PMP Número de Pagos Importe Total Número de Pagos Importe Total
Aprov. Y otros gastos de explotación 40,15 81,00 53.637,27 545,00 1.118.647,68
Adquisiciones de inmobilizado material e intangible 7,92 1,00 2.149,69 27,00 240.242,85

c- Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

Fact. O Docum. Justif. Pend. Pago Final del Periodo

Periodo 
Medio Pago

PMP Número de Pagos Importe Total Número de Pagos Importe Total
Aprov. Y otros gastos de explotación 17,43 254,00 637.723,77 112 506.129,89
Adquisiciones de inmobilizado material e intangible 2,56 3 15.016,81 2 50.801,85

Dentro Perido Legal Pago Fuera Perido Legal Pago

Dentro Perido Legal Pago Fuera Perido Legal Pago



3. Donar compte al Ple d’aquest informe.

4. Trametre aquesta informació a la Direcció General d’Estabilitat Pressupostària i Gestió 
Financera Territorial del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.”

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada, 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

1. Quedar-ne assabentats i posar-ho en coneixement del Ple de la Corporació.



DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2022, PERÍODE DE 
L’01/07/2022 AL 30/09/2022

El secretari presenta l’informe de Tresoreria, de 27 d’octubre de 2022, que es transcriu a 
continuació:

“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 275/2022

Identificació de l’expedient 11432/2022

Informe sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 
l’exercici 2022, període de l’01/07/2022 al 30/09/2022.

Fets

1. Aquest informe recull la informació relativa al càlcul del període mig de pagament als 
proveïdors (en endavant PMP) referent al tercer trimestre de l’exercici 2022, per donar 
compliment al Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del 
PMP 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.

2. L’àmbit subjectiu d’aplicació, d’acord amb l’article 2 del RD 635/2014, està format per:
- Ajuntament de Calafell
- Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA)

3. El 26 d’octubre de 2022, Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA) informa a 
la Tresoreria municipal de les dades relatives al PMP del tercer trimestre de 2022 de la 
societat.

Fonaments de drets

1. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera introdueix el concepte de PMP com a expressió del temps de pagament o 
retard en el pagament del deute comercial.

2. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del PMP 
de les Administracions Públiques, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de 
desembre.

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. L’article únic, apartat dos modifica l’article 5 del RD 635/2014 on es determinen les 
fórmules de càlcul del període mig de pagament global a proveïdors i el de cada entitat, 
d’acord amb el següent detall:

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

Segons aquest article, s’entendrà per nombre de dies de pagament els dies naturals 
transcorreguts des de:

a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a la data de pagament material 
per part de l’Administració.
b) La data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats 
o serveis prestats, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.
c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent, fins a la data de pagament material per part 
de l’Administració, en els supòsits en què o bé no sigui aplicable un procediment 
d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, o bé la factura es rebi amb 
posterioritat a l’aprovació de la conformitat.



I s’entendrà per nombre de dies pendents de pagament els dies naturals transcorreguts 
des de:

a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a l’últim dia del període a què es 
refereixin les dades publicades.
b) La data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats 
o serveis prestats fins a l’últim dia del període a què es refereixin les dades publicades.
c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent, fins a l’últim dia del període a què es 
refereixin les dades publicades, en els supòsits en què o bé no sigui aplicable un 
procediment d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, o bé la factura es 
rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat.

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

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

històrica.

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

6. El Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix en 
l'article 5.1.c) i d), entre les funcions de tresoreria, la de l’elaboració dels informes que 
determini la normativa sobre morositat relativa al compliment dels terminis previstos 
legalment per al pagament de les obligacions de cada entitat local, així com l’elaboració i 
acreditació del període mitjà de pagament a proveïdors de l’entitat local.

Anàlisi de les dades obtingudes

1. El 19 de gener de 2021, la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, en 
resposta a una consulta realitzada per una Corporació local sobre “criteris homogenis en 
relació amb el període mig de pagament de les corporacions locals”, aclareix que la data 
d’aprovació de la conformitat no ha de coincidir amb l’acte administratiu i comptable de 



reconeixement de l’obligació, sinó que es correspon al procediment de conformitat 
establert per cada entitat local.

2. Donat que el programa de comptabilitat SICALWIN diferencia entre la fase de 
conformitat i reconeixement de l’obligació, s’ha cregut més correcte per representar un 
càlcul més ajustat a la realitat, canviar la configuració del programa i determinar com la 
data d’inici del còmput la de la conformitat.

3. Així, de les dades obtingudes del programa de comptabilitat SICALWIN es desprèn que el 
PMP de l’Ajuntament del tercer trimestre de 2022 es troba per sota del màxim legal 
establert, situant-se en 16,30 dies, similar al trimestre anterior.

El rati d’operacions pagades se situa en 17,38 dies i el rati d’operacions pendents de 
pagament és de 9,85 dies.

4. El PMP de CEMSSA del tercer trimestre de 2022 se situa en 35,12 dies, inferior al 
trimestre anterior.

El rati d’operacions pagades de CEMSSA se situa en 48,06 dies i el rati d’operacions 
pendents de pagament és de 19,99 dies.

5. El PMP Global del tercer trimestre de 2022 es troba per sota del màxim legal establert, 
situant-se en 23.07 dies, lleugerament per sobre del trimestre anterior.

Conclusions

1. En aplicació de la metodologia de càlcul establerta en l’article 5 del RD 635/2014, de 25 
de juliol, modificada pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, s’informa que el 
PMP a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2022 se situa per sota del 
màxim establert legalment i és el següent:

Dades PMP tercer trimestre de 2021

Entitat
Ràtio 

operacions 
pagades

Import 
pagaments 
realitzats

Ràtio 
operacions 
pendents

Import 
pagaments 
pendents

PMP

Calafell 17,38 4.000.680,81 9,85 670.449,79 16,30

CEMSSA 48,06 1.414.677,49 19,99 1.209.672,32 35,12

PMP Global  5.415.358,30  1.880.122,11 23,07

2. Donar compte d’aquest informe al Ple de la Corporació en la propera sessió que se 
celebri.



3. Remetre aquesta informació a la Direcció General d’Estabilitat Pressupostària i Gestió 
Financera Territorial del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i publicar-la en el portal web 
de l’Ajuntament de conformitat amb l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de 
juliol.”

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada, 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

1. Quedar-ne assabentats i posar-ho en coneixement del Ple de la Corporació.




