Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 17 de
juny de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
PROPOSTA DEROGACIÓ ORDENANÇA FISCAL OF 2.1.19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE L’ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, DE L’ARTICLE 5.1.- ÀMBIT CULTURA, ELS PUNTS
1.2, 1.3, 1.4 I 1.5 PELS CURSOS DE FORMACIÓ D’ADULTS, ESCOLA D’ART, ESCOLA
D’IDIOMES (CAL BOLAVÀ) I CURSOS ANUALS DE NARRATIVA I POESIA.
Identificació de l’expedient

Fets

Ramon Ferré i Solé

1. La regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell organitza cursos de Formació
d’Adults, d’escola d’Art i escola d’idiomes a la masia de Cal Bolavà. El cost d’aquests cursos
estan regulats l’Ordenança Fiscal OF2.1.19 Taxa per la Prestació dels Serveis de l’Àrea de
Qualitat de Vida concretament en l’article 5 Àmbit de Cultura, en els apartats següents:
Article 5.1.-Àmbit Cultura



Article 5.1.2. Tallers i cursos



Article 5.1.3 Informàtica



Article 5.1.4 Formació d’adults



Article 5.1.5 Seminaris i Xerrades

3. En el mateix informe es manifesta la necessitat de derogar els apartats de l’article 5, els
punts 1.2.1, 1.3, 1.4 i 1.5, de la OF 2.1.19 Taxa per la Prestació dels Serveis de l’Àrea de
Qualitat de Vida i crear un Preu Públic, ja que es tracta d’una prestació de serveis i de
realització d’activitats de servei públic que ofereix l’Ajuntament a la ciutadania i, aquests
també els ofereix el sector privat. En quan al punt 1.2.2.1 Cursos anuals de narrativa i poesia,
es sol·licita la derogació de la Taxa i no crear Preu Públic per desús, ja que aquests cursos, per
manca de demanda, no es realitzen des de fa més 10 anys i no hi ha intencionalitat de tornarlos a programar.
4. S’adjunta a l’expedient informe de la tècnica d’ensenyament
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2. La tècnica d’ensenyament aporta informe tècnic per a la derogació dels punts 1.2.1, 1.3,
1.4 i 1.5 de l’article 5 de la OF2.1.19 Taxa per la prestació dels Serveis de l’Àrea de Qualitat de
Vida.
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Exp.3258/2021. Proposta de derogar de l’Ordenança Fiscal OF2.1.19 Taxa per la Prestació dels
Serveis de l’Àrea de Qualitat de Vida , de l’article 5.1.- Àmbit cultura, els punts 1.2, 1.3, 1.4
i 1.5 pels cursos de Formació d’Adults, escola d’Art, escola d’idiomes (Cal Bolavà) i cursos
anuals de narrativa i poesia.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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5. S’adjunta a l’expedient l’informe d’intervenció núm. 449/2021 favorable.
Fonaments de dret
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, articles 22.2.e), 47.1 i 107.
- Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus Públics (concepte de taxa), article 6.
- Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovades per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, articles 15 al 21 i 24 i 25.
D’acord amb la normativa aplicable, l’òrgan competent per a la fixació i l’ordenació dels tributs
és el Ple de l’Ajuntament, el qual ha d’adoptar aquests acords per majoria absoluta.

Ramon Ferré i Solé

1. DEROGAR de l’OF2.1.19 Taxes per la prestació dels serveis de l’Àrea de Qualitat de vida
de l’article 5, els apartats següents:
Article 5.1.Àmbit Cultura



Article 5.1.2. Tallers i cursos



Article 5.1.3 Informàtica



Article 5.1.4 Formació d’adults



Article 5.1.5 Seminaris i Xerrades

3. Advertir a les parts interessades que aquesta resolució és un acte de tràmit no qualificat no
susceptible de recurs, sense perjudici de què la seva oposició pot ser al·legada, i considerar-se
en la resolució que posi fi al procediment.
I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
Vist i Plau
L’alcalde
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2. Publicar aquest acord en el BOPT i al WEB municipal per termini de 30 dies hàbils, finalitzat
aquest termini d’informació pública i audiència, en cas que no haguessin al·legacions, l’acord
provisional s’entendrà definitiu, sense necessitat d’acord exprés posterior. Tanmateix, s’haurà
d’inserir al Portal de Transparència municipal.
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El Ple de la corporació per majoria absoluta amb 13 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1
de la regidora no adscrita Teresa González Santiago, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora
d’EN COMÚ PODEM i 1 del regidor no adscrit Javier Álvarez Laperal, i 8 abstencions: 3 dels
regidors/es d’ERC, 1 del regidor de C’S, 2 dels regidors/es de S+JUNTS i 2 dels regidors/es de la
CUP-AMUNT, acorda:
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