
Identificació de l’expedient: número 2930/2022

PROPOSTA DE RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA 710/2023 DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DE L’ASSOCIACIÓ GRUP D’ACCIÓ LOCAL PESQUER COSTA DAURADA (GALPCD).

Fets

1. L’alcalde en data  6 de febrer de 2023 ha dictat el Decret d’Alcaldia número 
710/2023 amb el contingut literal següent:

“DECRET D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ GRUP D’ACCIÓ 
LOCAL PESQUER COSTA DAURADA (GALP).

Fets

1. El Ple de l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària celebrada el 12 de maig de 2022 
aprovà els següents acords, entre d’altres:

(…)

- Adherir-se a l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Daurada (GALPCD) 

-  Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació 

-  Facultar l’Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat del precedent 
acord.

-  Delegar en l’alcalde o el regidor o regidora que delegui per a representar l’Ajuntament 
de Calafell davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.

(…)

2. Un cop presentats els documents per inscriure l’Associació en el Departament de Justícia, 
Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya, el propi Departament ha emès un escrit de 
requeriment de data de 24 de gener de 2023 en el que s’han d’esmenar els articles següents dels 
Estatuts:

a) Article 6

On deia : 

“Els òrgans de govern són l’Assemblea general, la Junta directiva i la Presidència.”
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Ha de dir: 

“Els òrgans de govern són: la Junta directiva.”

b) Article 18.1

On deia: 

“La Junta Directiva és l’òrgan de govern que administra i representa l'associació. Componen 
aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals que sumin la 
composició total que determini l’article 18.2, càrrecs que han de ser exercits per persones 
diferents, i que seran les mateixes que ocupin aquests càrrecs a l’Assemblea General. El 
president serà sempre un membre que pertanyi al sector pesquer. El càrrec de Secretari i de 
Tresorer podran ser exercits per persones que no siguin membres de l’Associació, amb veu i 
sense vot.”

Ha de dir: 

“La Junta Directiva és l’òrgan de govern que administra i representa l'associació. Componen 
aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals que sumin la 
composició total que determini l’article 18.2, càrrecs que han de ser exercits per persones 
diferents, i que seran les mateixes que ocupin aquests càrrecs a l’Assemblea General. El 
president serà sempre un membre que pertanyi al sector pesquer. El càrrec de Secretari podrà 
ser exercit per persones que no siguin membres de l’Associació, amb veu i sense vot i té el deure 
d’advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l’òrgan. 

c) Article 18.5

On deia:

5. Tots els membres de la Junta Directiva actuaran amb veu i vot, exceptuant el secretari i 
tresorer en cas de no formar part de la Associació.

Ha de dir:

5. Tots els membres de la Junta Directiva actuaran amb veu i vot, exceptuant el secretari, en cas 
de no formar part de la Associació.

d) Article 25.2

On deia: 
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“El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident, o en cas que no hi 
sigui present, el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.”

Ha de dir: 

“El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident, o en cas que no hi 
sigui present, el representant del vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.”

També, cal que la data del document dels Estatuts coincideixi amb la de l’acta fundacional, és a 
dir, es proposa modificar la data i ressenyar la d’11 de març de l’any 2022.

3.- Pel que fa a l’acta fundacional, haurà d’anar acompanyada d’una còpia de l’acord de formar 
part de l’Associació, aprovat vàlidament per l’òrgan competent de cada una de les entitats 
associades.  Aquest acord ha de contenir també la designació de la persona física que representa 
l’entitat, que ha de ser qui signi l’acta.

4. Pel que fa a la denominació de l’Associació no pot haver-hi cap diferencia entre la que figuri a 
l’acta fundacional i la que figuri en els Estatuts, de manera que s’unifica en l’Associació GALP 
COSTA DAURADA.

Legislació aplicable

1. Constitució espanyola de 1978 aprovada per referèndum el 6 de desembre.
2. Estatut d’Autonomia de Catalunya, Llei orgànica 6/2006, de 18 de juliol.
3. Carta Europea de l’Autonomia Local de 15 d’octubre de 1985.
4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
5. 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.
6. Llei Orgànica 1/2002, reguladora del Dret d’Associació.
7. Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 

persones jurídiques de 16 d’abril de 2008.
8. Llei d’associacions del Parlament de Catalunya  de 2005.
9. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu de les administracions 

públiques.
10. Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic de les administracions públiques.

RESOLUCIÓ 

 És per això que resolc:

1. Modificar els articles del document d’Estatuts de l’Associació Grup d’Acció local Pesquer Costa 
Daurada (GALP) que s’indiquen a continuació:
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a) Article 6

On deia : 

“Els òrgans de govern són l’Assemblea general, la Junta directiva i la Presidència.”

Ha de dir: 

“Els òrgans de govern són: la Junta directiva.”

b) Article 18.1

On deia: 

“La Junta Directiva és l’òrgan de govern que administra i representa l'associació. Componen 
aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals que sumin la 
composició total que determini l’article 18.2, càrrecs que han de ser exercits per persones 
diferents, i que seran les mateixes que ocupin aquests càrrecs a l’Assemblea General. El 
president serà sempre un membre que pertanyi al sector pesquer. El càrrec de Secretari i de 
Tresorer podran ser exercits per persones que no siguin membres de l’Associació, amb veu i 
sense vot.”

Ha de dir: 

“La Junta Directiva és l’òrgan de govern que administra i representa l'associació. Componen 
aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals que sumin la 
composició total que determini l’article 18.2, càrrecs que han de ser exercits per persones 
diferents, i que seran les mateixes que ocupin aquests càrrecs a l’Assemblea General. El 
president serà sempre un membre que pertanyi al sector pesquer. El càrrec de Secretari podrà 
ser exercit per persones que no siguin membres de l’Associació, amb veu i sense vot i té el deure 
d’advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l’òrgan. 

c) Article 18.5

On deia:

5. Tots els membres de la Junta Directiva actuaran amb veu i vot, exceptuant el secretari i 
tresorer en cas de no formar part de la Associació.

Ha de dir:

5. Tots els membres de la Junta Directiva actuaran amb veu i vot, exceptuant el secretari, en cas 
de no formar part de la Associació.
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d) Article 25.2

On deia: 

“El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident, o en cas que no hi 
sigui present, el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.”

Ha de dir: 

“El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident, o en cas que no hi 
sigui present, el representant del vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.”

e) També, cal que la data del document dels Estatuts coincideixi amb la de l’acta 
fundacional, és a dir, es proposa modificar la data i ressenyar la d’11 de març de l’any 
2022.

2. Acompanyar, pel que fa a l’acta fundacional, d’una còpia de l’acord de formar part de 
l’Associació, aprovat vàlidament per l’òrgan competent, el qual haurà de contenir també la 
designació de la persona física que representa l’entitat, que ha de ser qui signi l’acta.

3. Especificar pel que fa a la denominació de l’Associació que no hi hagi cap diferència entre la 
que figuri a l’acta fundacional i la que figuri en els Estatuts, de manera que s’unifica aquesta en 
l’Associació GALP COSTA DAURADA.

4. Facultar a l’Alcalde, senyor Ramon Ferré Solé, com a representant legal de l’ajuntament, que 
ostenti les facultats de representació de la Corporació en l’Associació, o en la persona en qui 
delegui, així com, la facultat de signar els documents necessaris per a l’efectivitat del precedent 
acord.

5. Notificar el present acord a l’Associació GALP Costa Daurada.

6.- Ratificar el present acord pel Ple Municipal.

7. Peu de recurs: 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.”

Proposta d’acord:

Per tot l’exposat, proposo al Ple de la corporació:
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1. Ratificar el Decret d’Alcaldia número 710 de 6 de febrer de 2023

2. Notificar el present acord a l’Associació GALP Costa Daurada.

L’alcalde
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