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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: PLE2014/8PLE2014/8PLE2014/8PLE2014/8    
    
A Calafell, en data 9 de juny de 2014, es reuneixen els membres del/de la Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICART , 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 
extraordinari amb urgència de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
 
Exusa la seva absExusa la seva absExusa la seva absExusa la seva absència:ència:ència:ència:    
 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:    Mireia Ayats Escarré, interventora accidental 
 
I a les 08:30, la senyora presidenta 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.    RATIFICAR LA  URGÈNCIA DE LA SESSIÓRATIFICAR LA  URGÈNCIA DE LA SESSIÓRATIFICAR LA  URGÈNCIA DE LA SESSIÓRATIFICAR LA  URGÈNCIA DE LA SESSIÓ    
    
Sr. Parera: Nosaltres senyor alcalde com creiem que no és manera de funcionar això que 
divendres a la 1 i mitja i avui a les 8 i mitja, aquesta urgència, aquesta vegada te la votem 
negativa. 
 
Sr. Ferré: Nosaltres tampoc la ratifiquem pel mateix motiu que ha dit el senyor Parera.  
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El Ple de la corporació amb 11 vots a favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del 
PP i 1 del regidor no adscrit Massimiliano Revello; i 7 abstencions: 4 dels membres del PSC 
i 3 dels membres d’UAM,  acorda: ratificar la urgència de la sessió. 
    
2222. . . . APROVAR LA MEMÒRIA I EL PLA ECONÒMIC FINANCER PER AL PERÍODE 2014 A APROVAR LA MEMÒRIA I EL PLA ECONÒMIC FINANCER PER AL PERÍODE 2014 A APROVAR LA MEMÒRIA I EL PLA ECONÒMIC FINANCER PER AL PERÍODE 2014 A APROVAR LA MEMÒRIA I EL PLA ECONÒMIC FINANCER PER AL PERÍODE 2014 A 
2015, QUE S’INCORPOREN COM A ANNEX2015, QUE S’INCORPOREN COM A ANNEX2015, QUE S’INCORPOREN COM A ANNEX2015, QUE S’INCORPOREN COM A ANNEX    A) I B) DEL PRESENT DICTAMEN.A) I B) DEL PRESENT DICTAMEN.A) I B) DEL PRESENT DICTAMEN.A) I B) DEL PRESENT DICTAMEN. 
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. En el moment de l’aprovació del pressupost d’enguany es va posar de manifest 
l’incompliment dels indicadors d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, en 
el nostre cas es preveu la concertació d’una operació de crèdit, cosa que comporta que 
s’incompleixi l’indicador de regla de la despesa tal i com consta en l’informe de 
l’interventora 1.575/13 de 29 de novembre. 
 
2. Per tal de poder acreditar el caràcter puntual de la situació d’inestabilitat pressupostària, 
lligada a una necessitat de finançament per desenvolupar el programa d’inversions que es 
preveu en el pressupost d’enguany, s’ha confeccionat un pla econòmic financer. 
 
3. El termini màxim d’aquest Pla Econòmic financer esmentat és de 1 any (exercici corrent i 
1 més) pel que ha de ser pel període 2014 a 2015. 
 
4. Donat el caràcter puntual de la situació de necessitat de finançament. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. L’article 53 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
2. Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a 
formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent. 
 
3. De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de 
presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan 
competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la corresponent 
aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per la posada en marxa 
del pla. Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a la Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresor, per al seu coneixement. Es donarà a aquests 
plans la mateixa publicitat  que l’establerta per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.  
 
4. L’article 10 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 
    
Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
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La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PP, i 
les abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple: 
 
1. Aprovar la Memòria i el Pla Econòmic i Financer  per al període 2014 a 2015, que 
s’incorporen com a annex a) i b) del present dictamen. 
 
2.    Si s’aprova l’acord primer, trametre l’esmentada Memòria i Pla Econòmic i Financer per 
al període 2014 a 2015, a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, segons el 
previst a l’article 10 de l’Ordre ECF/138/2007, i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP. 
 
3. Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 
 
Sra. López: Bon dia. Com ja es va manifestar al principi quan vam aprovar el pressupost 
inicial l’Ajuntament de Calafell en aquest cas presentava un desequilibri degut a que no es 
complia la regla de la despesa pel motiu de la sol·licitud d’un crèdit per finançar 
inversions. En aquest sentit la Generalitat el que ens informa és que s’ha de presentar un 
pla econòmic financer. El motiu que es presenti avui és perquè divendres es va formalitzar 
l’operació i per tant és quan hem de presentar el pla econòmic financer a Política 
Financera. Comentar que en l’exercici 2014 arribarem a la sostenibilitat pressupostària i a 
la sostenibilitat financera. Això suposarà també que ens obliguen en el 2014-2015 al pla 
econòmic financer. No obstant, insisteixo que en sis mesos aquesta situació es corregirà i 
mantenim la disminució de l’endeutament de l’Ajuntament de Calafell tancant l’exercici 
en un 93 % d’endeutament. 
 
Jo crec que era necessari, aprofito per respondre també i comentar el tema de la urgència. 
Jo crec que és una qüestió de responsabilitat política aprovar i ratificar un ple urgent quan 
ja se’ls va informar aquell mateix divendres que s’havia formalitzat l’operació de crèdit i 
que ens veiem obligats a presentat un pla econòmic financer a la Generalitat. Per tant 
nosaltres el que estem fent és un punt de tràmit, que és necessari, pel bon funcionament i 
desenvolupament de la tasca política. Gràcies.  
 
Sr. Olivella: Molt bé, gràcies. Iniciem un torn de paraula. Massi. 
 
Sr. Revello: Jo no tinc res a dir en aquest cas. 
 
Sr. Olivella: D’acord, gràcies. UAM. 
 
Sr. Parera: Poques coses que no faria falta retreure-les però sí que s’han de recordar 
desprès de sentir a la ponent. No hauria de dir res però desprès de sentir a la ponent que 
diu que no han tingut temps i em fa l’efecte que heu tingut dos o tres mesos per fer tot 
això. Em fa l’efecte que teniu temps de sobres i a punta pala.  
 
Desprès això de buscar diners d’aquesta manera que es busquen els diners i es creen 
diners d’una manera, cosa que no hauria tingut de fer falta si els diners haguessin sortit 
d’on havien d’haver sortit. Si haguessin sortit del MOPU tal i com havien de sortir tot això 
no hauria passat. Per tant nosaltres en aquest cas esperem un altra vegada i a veure si la 
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ponent ens aclareix com que no han tingut temps o és que s’han distret o és que les coses 
no van bé perquè hi hagin aquestes urgències. 
 
Sr. Ferré: sí, nosaltres també doncs entenem que aquest punt és un punt de tràmit pel que 
es va aprovar en el pressupost per fer un endeutament de pràcticament uns dos milions 
d’euros i recordar doncs que en aquell moment ja vàrem explicar que aquest ajuntament 
el que s’endeutava per damunt dels límits legals aprovats en aquell moment, o vigents en 
aquell moment, i que per tant nosaltres doncs en aquell punt vàrem votar en contra, 
evidentment, al pressupost però en aquest com és un punt de tràmit entenem doncs que 
això és el que és fa per demanar aquest crèdit, que sigui possible i que es pugui tirar 
endavant, doncs entenem que és una cosa que s’ha de fer.  
 
El que passa és que no compartim l’ urgència que ha comentat en aquest cas la ponent 
del grup CIU perquè evidentment aquesta urgència tot i que s’hagués signat el crèdit el 
divendres, que nosaltres tampoc vàrem tenir coneixement fina a la CI o que s’hagués 
formalitzat aquest préstec fins al divendres passat, doncs no puguin fer aquest ple amb 
una mica més de temps i no fer la CI a última hora del divendres i el ple a primera hora del 
dilluns sinó que es podia haver donat nua mica més de temps perquè poguéssim mirar 
doncs tota la documentació. Perquè hi han els informes, hi ha tot el pla econòmic financer 
que és bastant farragós i ens hagués agradat tenir una mica més de temps per mirar-ho 
però bé això és el que ha decidit l’equip de govern i per això nosaltres en aquest punt en 
abstindrem. 
 
Sra. López: en un principi jo crec que tota l’explicació la he donat en la primera 
intervenció. No obstant no puc permetre que el senyor Parera digui que jo he dit una sèrie 
de coses que fa tres segons no havia dit. L’operació de crèdit sí quedarà reflectida en el 
pressupost, no obstant l’operació de crèdit fa dues setmanes no la disposàvem. Per tant el 
que és llei és que fins que no disposem de les ofertes de les línees de crèdit de les 
diferents entitats bancàries no s’havia de fer una feina que de moment no era necessària; 
perquè encara que a nivell pressupostari hi havia un desequilibri, o no complíem amb un 
indicador de la regla de la despesa, també era absurd posar en marxa una sèrie d’accions 
quan de moment estàvem pendents de rebre les ofertes.  
 
Aprofito per informar que hem rebut tres ofertes d’entitats bancàries que es va posar en 
dubte a l’anterior sessió plenària i ordinària, es va posar en dubte la capacitat d’aquest 
equip de govern, fins i tot s’està fent habitualment de posar en dubte la feina realitzada 
per aquest equip de govern i vull deixar clar que ja en l’anterior sessió plenària ja 
disposàvem d’una oferta. Més que res perquè és molt fàcil dir segons què davant d’un 
micròfon, intentar deixar en evidència a un equip de govern i nosaltres som persones, 
insisteixo serioses i rigoroses. Hem rebut tres ofertes per la totalitat del crèdit que nosaltres 
tenim reflectit en el pressupost que vam aprovar definitivament a finals del mes de febrer.  
Es formalitza el crèdit el divendres. Per un tema de responsabilitat política d’eficiència i 
perquè crec que és el que toca i el que teníem de fer es presenta el pla econòmic financer 
perquè s’ha d’enviar a la Generalitat i per tant jo crec que sempre que vostès ens 
demanen eficàcia i eficiència i un dia que la complim, com vostès diuen perquè mai fem 
res segons vostès, doncs haurien d’estar content si orgullosos. Un pla econòmic financer 
davant les paraules del senyor Ferré, com  a portaveu del PSC, que no complim, que estem 
per sobre del límit de l’endeutament.  
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A veure nosaltres, insisteixo vam tancar la sessió en un 100 % d ‘endeutament per tant no 
estàvem fora del límit. La línea que estableix les hisendes locals és del 110 %. L’únic que 
es deia que per demanar un crèdit hauríem d’estar al 75 % i sinó l’únic que havíem de fer 
és un tràmit que és demanar una autorització a polític econòmica de la Generalitat que és 
el que hem fet. Per tant no hem fet res malament, el que estem actuant és com estan 
actuant molts ajuntaments de Catalunya i per tant noli puc permetre que digui que estem 
incomplint o que estem per sobre dels límits de l’endeutament quan la llei d’hisendes 
locals ho diu clarament que el màxim és del 110 %, bueno que sol·licita o que hauríem 
d’estar per sota del 110 €, que tampoc és una obligació i nosaltres a data d’avui estem al 
100 % i tancarem l’exercici, incloent aquest operació de crèdit, com ja els hi he dit amb el 
93 %. Per tant crec que s’està fent una bona tasca, s’està mirant amb molta cura i s’està 
fent una bona gestió a nivell econòmic i els resultats els tenim clars. La previsió: tancarem 
el 2014 amb els indicadors en la seva línea i complint tant en la regla de la despesa com 
amb la sostenibilitat pressupostària. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: d’acord, gràcies. Hi hauria un torn de rèplica si el volen utilitzar. 
 
Sr. Parera: UAM desprès de tornar a sentir a la ponent no farà cap comentari. Només dir 
una cosa que serà molt fàcil d’entendre. Remà és molt fàcil però si remem i no hi ha pilot 
no arribarem enlloc. Per remar hi ha d’haver un pilot. I fa flat pilot. Res més senyor alcalde. 
 
Sr. Ferré: només una cosa que ha comentat la regidora i és que el 110 % evidentment és 
el tope que permet l’Estat però per sobre del 75 5 ja s’ha de fer aquest pla econòmic 
financer i s’ha de demanar autorització i això és el que m’estava referint. Abans també hi 
havia uns topes i havies de demanar autorització i els equips de govern que han hagut en 
governs anteriors no ho havien fet mai. Sempre havien estat en els límits legals permesos 
perquè el límit legal permès va passar del 110 al 125 si vostès recorda la legislatura 
anterior i desprès s’ha tornat a baixar.  
 
Bé, això és el que hem dit abans, ratificar doncs que en aquest punt nosaltres ens 
abstindrem perquè vam considerar en l’aprovació del pressupost doncs que aquest 
endeutament doncs no estava del tot justificat. I a més a més en el punt de desprès ja 
veurem doncs que s’ha canviat a més a més el finançament d’algunes de les partides que 
havien dit nosaltres, fins i tot fent al·legacions i que ens havíeu dit que no, i ara resulta 
que esteu fent el que us havíem dit i per tant doncs també entra dintre d’aquest joc que 
heu fet avui així d’una manera ràpida i urgent, doncs nosaltres en aquest punt ens 
abstindrem. 
 
Sra. López: en relació al que ha dit el senyor Parera dir-li que això d’enraonar està molt bé 
però parlar sense contingut és pitjor.  
 
En relació al senyor Ramon Ferré li record que en l’anterior mandat van fer na pla de 
sanejament. O sigui que potser vostè com no era el responsable de l’àrea econòmic doncs 
se’n recorda, ho puc entendre, però el pla es va fer, vàreu prendre mesures. I no el critico, 
tot el contrari, jo crec que és una qüestió de responsabilitat i a l’hora de fer hem de tirar 
endavant el nostre projecte. Simplement acaba de dir això. 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, 11 vots a favor: 7 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 1 del 
regidor no adscrit Massimiliano Revello, i 7 abstencions: 4 dels membres del PSC i 3 dels 
membres d’UAM, acorda: 
 
1. Aprovar la Memòria i el Pla Econòmic i Financer  per al període 2014 a 2015, que 
s’incorporen com a annex a) i b) del present dictamen. 
 
2.    Si s’aprova l’acord primer, trametre l’esmentada Memòria i Pla Econòmic i Financer per 
al període 2014 a 2015, a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, segons el 
previst a l’article 10 de l’Ordre ECF/138/2007, i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP. 
 
3. Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 
 
ANNEX AANNEX AANNEX AANNEX A    
 
Memòria que formula Joan Olivella i Ricart, Alcalde de l’Ajuntament de Calafell, en relació 
a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració del Pla Econòmic Financer 2014 a 2015. 
    
PREVISIÓ D’INGRESSOSPREVISIÓ D’INGRESSOSPREVISIÓ D’INGRESSOSPREVISIÓ D’INGRESSOS    
    
Augment o decrement previst en relació a l’exercici anterior: 
 

CAPÍTOL ANY 2014 ANY 2015 

1 0% 0% 
2 0% 1% 
3 -88.336,34 € 1% 
4 -5.348,05 € 0% 
5 -168.948,00 € 0% 
7   
8 0% 0% 

 
El manteniment de la previsió dels capítols 1 i 2, es justifica, bàsicament, pel manteniment 
de les tarifes de les diferents ordenances fiscals i la inelasticitat dels principals padrons. 
 
La disminució previst dels capítols 3 a 5, es justifica, bàsicament, per la no previsió 
d’ingressos específics de l’any anterior que no tenen continuïtat en el present exercici.  
 
Pel que fa al capítol  7, suposem uns imports segons els compromisos i acords que tenim 
pel que fa a les subvencions de capital que hem de rebre fins a la data actual. 
 
Pel 2014 hem previst la concertació d’un préstec de 1.959.479,21€ per a inversions, en el 
proper exercici no es preveu la concertació de cap nou préstec per tal de situar-nos molt 
aprop del 75% i continuar amb la línia de reducció del volum de deute.  
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El possible finançament d’inversions mitjançant contribucions especials, quotes 
urbanístiques i subvencions no s’ha considerat, donat que el possible import de futur, es 
veurà compensat amb l’import de les inversions a realitzar. 
    
PREVISIPREVISIPREVISIPREVISIÓÓÓÓ    DE DESPESESDE DESPESESDE DESPESESDE DESPESES    
    

CAPÍTOL ANY 2014 ANY 2015 
1 2,4% 0% 
2 -1.233.822,33 € 1% 
3 -76.018,82 € -121.506.38 € 
4 3% 1% 
7 -150.071,06 € 2% 
8 0% 0% 

 
El capítol 1 de l’any 2015, es justifica bàsicament per l’increment de les incorporacions de 
romanents de crèdit interanuals per un import de 267.666,61 € (2013 – 569.160,51 € / 
2014 – 836.827,12 €) mentre un exercici les possibles jubilacions de personal que no 
seran cobertes degut a la redistribució de les seves tasques entre la resta de personal 
encara en actiu; i es considera que amb el creixement de l’economia a partir del 2017, 
permetrà augments moderats de les retribucions. 
 
El manteniment per l’any 2015 pel que fa al capítol 2, es justifica per la disminució de les 
incorporacions de romanents de crèdit interanual per un import de 1.312.815,74 € (2013 
– 2.488.693,99 € / 2014 – 1.175.878,25 €), i per altra banda es continua atenent els 
serveis obligatoris, mantenint els serveis de caràcter voluntari i tenint en compte diferents 
mesures de polítiques d’estalvi. 
 
Les xifres previstes ens els capítols 3 i 9, relatives a interessos i amortitzacions, s’han 
calculat en funció dels préstecs actuals més el nou que es signaria, que tindria una 
carència d’amortització de 12 mesos i fent tanmateix, una estimació de futur;  
 
A les xifres que figuren en els capítols 6 i 7 esta previst acometre  les inversions i 
transferències de capital que a partir del 2014 es concertaran. Les xifres que figuren en el 
capítol 7 del pressupost de despeses corresponen a les despeses plurianuals compromeses 
mitjançant acords fins a la data actual. 
 
El capítol 8 coincideix exactament amb el capítol 8 d’ingressos. 
 
La previsió del Romanent per a despeses generals evoluciona en funció del resultat 
pressupostari. 
 
Amb tot això, i com es pot veure en el model complimentat, a l’any 2015 les ràtios 
financeres són correctes assolint els objectius següents : 
 
Capacitat de retorn: Amortització anual : POSITIVA ( 10,57 % ) 
Capacitat de retorn: Deute viu per crèdits a ll/t : POSITIVA ( 35,95 % ) 
Capacitat de retorn: Deute viu per crèdits i avals a ll/t : POSITIVA ( 35,71% ) 
Romanent de Tresoreria : POSITIU ( 25,72% ) 
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Volum de deute sobre ingressos corrents : SUPERIOR A 75 % ( 80,82 % ) 
 
ANNEX BANNEX BANNEX BANNEX B    

Model PR-1.2 Previsions d’ingressos i despeses (Dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents subjectes a tutela 
financera) 

  
 
 
 
 

   Exercici Exercici Exercici 

Estat d'ingressos  2013 2014 2015  

1  Capítol 1 25.925.327,81 25.925.327,81 25.925.327,81  

2  Capítol 2 323.453,63 323.453,63 326.688,17  

3  Capítol 3 7.607.696,12 7.796.693,33 7.871.886,93  

4  Capítol 4 6.582.107,88 6.576.759,83 6.576.759,93  

5  Capítol 5 560.142,18 391.194,18 393.150,15  

6  Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres)   277.333,55 277.333,55  

7  Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6) 40.998.727,62 40.736.095,23 40.816.479,44  

8  Capítol 6 0,00 0,00 0,00  

9  Capítol 7 514.935,29 161.500,00 163.923,00  

10  Capítol 8 146.305,00 146.305,00 146.305,00  

11  Capítol 9   56.678,34 1.959.479,21 0,00  
       

Estat de despeses      

12  Capítol 1 12.420.778,88 12.533.516,76 12.533.516,76  

13  Capítol 2 17.934.704,62 16.700.882,29 16.867.891,11  

14  Capítol 3 1.282.345,57 1.206.326,75 987.039,20  

15  Capítol 4 788.061,68 808.684,59 816.771,44  

16  Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15) 32.425.890,75 31.249.410,39 31.205.218,51  

17  Capítol 6 2.936.876,35 4.287.223,94 3.700.000,00  

18  Capítol 7 311.571,06 161.500,00 163.923,00  

19  Capítol 8 146.305,00 146.305,00 146.305,00  

20  Capítol 9   5.095.582,07 4.890.779,13 5.296.798,95  
       

Superàvit / dèficit no financer     

21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) 5.839.324,75 5.476.794,45 6.188.594,48  
       

Estat del romanent de tresoreria     

22  Romanent de tresoreria per a despeses generals  8.423.860,66 10.195.060,59 10.364.152,61  
       

Deute viu      

23  Deute viu a llarg termini 41.029.427,63 38.098.127,71 32.801.328,76  

24  Deute viu a curt termini 0,00 0,00 0,00  

25  Deute viu avalat a llarg termini 185.261,98 185.261,98 185.261,98  

26  Deute viu avalat a curt termini        
       

Capacitat / necessitat de finançament     

27 Adquisicions netes d'actius financers        
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28 Passius nets contrets        

29 Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28) 0 0 0  
       

Estalvi corrent i resultat pressupostari     

30 Estalvi corrent (7 – 16) 8.572.836,87 9.486.684,84 9.611.260,93  

31 Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20) 5.095.582,07 4.890.779,13 5.296.798,95  

32 Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31) 3.477.254,80 4.595.905,71 4.314.461,98  

33 Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11) 2.676.833,78 2.050.411,18 3.422.666,45  

34 Resultat pressupostari (32 – 33) 800.421,02 2.545.494,53 891.795,53  

35 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents) 1.528.890,33      

36 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital) 1.526.425,61      

37 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)  661.759,48      

38 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)  667.751,17      

39 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)  692.330,27      

40 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital)    564.485,70      

41 Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40) 3.928.431,64 2.545.494,53 891.795,53  
       

Ràtios financeres      

42 Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 39)] (%) 12,34% 11,28% 10,57%  

43 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%)  24,55% 24,90% 29,30%  

44 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] (%) 24,44% 24,78% 29,14%  

45 Romanent de tresoreria [22 / (7 – 39)] (%) 20,90% 25,03% 25,39%  

46 Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%)   100,53% 93,98% 80,82%  

 
 
3.3.3.3.    APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 2APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 2APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 2APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 22/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT 2/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT 2/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT 2/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT 
EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXESEXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXESEXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXESEXTRAORDINARI 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 2015, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, la tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplement de crèdit i  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 suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
finançat amb baixes, degudament informat per la intervenció municipal d’aquest 
Ajuntament. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PP, i 
les abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple:    
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Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 22/2014 de modificació del pressupost mitjançant  
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de  
74.741,30 €  de conformitat amb al proposta detallada de modificació que s’uneix com a 
annex  I. 
 
2. Aprovar  la modificació de finançament del pla d’inversions que figura com a annex II. 
 
3. 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 
22/2014 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. 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 22/2014 de modificació del pressupost mitjançant  
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de  
74.741,30 €  de conformitat amb al proposta detallada de modificació que s’uneix com a 
annex  I. 
 
2. Aprovar  la modificació de finançament del pla d’inversions que figura com a annex II. 
 
3. 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 
22/2014 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. 
 
Sra. López: en aquest punt com ja ha informat la secretària es passa la modificació 
pressupostària de l’ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari i així mateix 
també es fa modificació del que és el pressupost d’inversions tal i com ha avançat 
anteriorment el ponent del PSC, el senyor Ramon Ferré.  
 
Al primer annex el que trobem és una sèrie de modificacions degudes a imprevistos i per 
això hem hagut de tirar del fins de contingència que des d’aquest exercici vam creure 
oportú per no tenir problemes a l’hora d’executar i d’implementar la tasca política es va 
crear aquest fons de contingència.  
 
Les partides que es creen són les següents: el conveni de l’ajuntament de Bellvei. Això és 
una històric que fa més de deu anys que està a casa. És en relació a una urbanització que 
compartim amb altres municipis que és Baronia del Mar i davant de d’insistència, de totes 
les instàncies hem cregut oportú que ja era el moment de donar solució. S’ha arribat a un 
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acord, hem fet una negociació que jo crec que ha estat correcte per les dues parts i en 
aquest sentit doncs dotem la partida per poder front a la signatura d’aquest conveni i que 
així doncs tot comenci a funcionar dins de la normalitat. 
 
Així mateix amb la posada en marxa del centre cívic que en un principi a la propera CI 
doncs les responsables de l’àrea ja us explicaren doncs segons hem anat organitzant tot i 
s’ha vist quines són les tasques a realitzar doncs hem cregut oportú dotar unes partides 
amb el més necessari perquè com ja he dit es pugui posar en marxa Aquí està el tema de 
vigilància i el tema de poder dur a terme les activitats que es faran dins del centre cívic. 
 
Desprès hi ha una altra partida que és un altra àrea, que en aquest cas pertany a Via 
Pública que és la de materials i equips. Degut a la contractació del pla d’ocupació de 
quinze persones dins de la brigada doncs això va suposar, això fins que no t’ho autoritzen 
doncs no saps quantes persones vindran. Hem tingut a quinze persones en una pla 
d’ocupació fent una sèrie d’actuacions al municipi i era necessari dotar amb més diners 
perquè pel material s ‘ha fet una despesa extraordinària. Per tant aquí presentem aquests 
números i es dóna d’alta doncs aquests setanta-quatre mil euros que eren necessaris per 
executar o per poder donar continuïtat, insisteixo, a l’activitat política. 
 
En relació a l’annex 2 que és el que s’ha comentat en l’anterior punt s’ha cregut oportú 
per part dels tècnics de la casa a l’hora de presentar l’informe dins de política financera i 
per donar més força a les inversions sostenibles fer una modificació en el tema de l’ 
inversió. Això vol dir que no toquem en cap moment el que és el pressupost, os sigui es 
duren a terme totes les inversions previstes i a més a més tindran un suport econòmic 
darrere. Aquest exercici totes les inversions per les que va apostar l’actual equip de govern 
doncs es podran executar, o com a mínim iniciar. Perquè ja disposem del crèdit o dels 
diners que necessiten aquestes inversions. Simplement això, no hi ha res més o sigui jo 
crec que l’important d’aquest punt és disposar de tot el finançament per poder dur a 
terme el pla d’inversions i poder donar continuïtat a l’activitat d’aquest ajuntament i 
gràcies a una previsió inicial que es va tenir al pressupost d’aquest exercici, igual que a 
l’anterior, doncs es podrà dur a terme. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: gràcies molt bé. Ara sí, iniciem el torn de paraula. 
 
Sr. Revello: Bueno jo res a dir. Només celebrar que aquestes dues grans partides, una 
prevista per Segur de Calafell i altra prevista pel Passeig Marítim, dos obres importants que 
arriben una mica justetes de temps però bueno arriben. I penso que una d eles coses més 
importants en aquest cas és celebrar el resultat i a veure quan les tenim acabades. Res 
més. 
 
Sr. Parera:UAM només faria una pregunta. Quina empresa o quines empreses es cuidaren 
de la vigilància del cine Iris? De moment res més. 
 
Sr. Ferré: nosaltres entenem que en aquest punt hi ha dos parts. La primera part és una 
modificació d’un setanta-quatre  mil euros que bé, doncs entenem que això és per 
completar coses que estan engegades i que alguna d’elles algun tema que es`ta pendent 
amb Bellvei però l’altra part nosaltres evidentment ja és el que vam comentar quan es va 
aprovar el pressupost:que no enteníem com era que es  demanava un préstec i que es 
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finançava en lloc de finançar-se les inversions que es voleïn fer. En aquest any o en aquest 
mandat doncs precisament el que es finançava eren coses que eren obligacions de fins i 
tot algues d’elles hi havia doncs sentències judicials que obligaven a pagar a l’ajuntament 
el valor d’uns terrenys, el valor d’unes expropiacions, el valor de justi preus i que doncs 
això es finances no amb recursos propis o amb altra finançament que es posava en el 
quadre d’inversions sinó que es finançava en aquest préstec una cosa que era obligatòria 
de pagar. 
 
Com ara avui esteu rectificant això i esteu fent el que us vam dir nosaltres que havíeu de 
fer en l’aprovació del pressupost, fent aquelles al·legacions que vam presentar, doncs 
evidentment nosaltres haurem d’aprovar aquest punt perquè precisament doncs esteu 
tornant a canviar el finançament i posant precisament el crèdit que financi les dues 
Inversiones que nosaltres hem estat demanat durant aquest mandat que siguin 
prioritàries. Per tant els expropiacions i tots els diners que es destinaven d’aquest crèdit a 
pagar totes aquestes obligacions diem per part de l’ajuntament ara es finançaren en 
recursos propis i això és el que nosaltres demanàvem en aquell moment. No vam entendre 
perquè es van denegar aquesta al·legació però potser perquè la fèiem nosaltres però ara al 
cap d’uns mesos es rectifica i es fa el que havia dit el PS en el seu dia. Per tant nosaltres ho 
celebrem i aprovarem aquest punt. 
 
Sra. López: en relació al discurs ha fet el ponent del PS fer-li una petita reflexió. O sigui li 
recordo que aquesta partida d’expropiacions ha estat degut a na mala gestió per part de 
vostè i aquí sí que el responsabilitzo a vostè directament. Ens ha costat un dineral a 
l’ajuntament que això també ho sap vostè i era conscient que les expropiacions del 
Blanquet eren impossibles que costessin sis mil euros on estaven situades i ubicades. Per 
tant crec de ser una persona de no haver pensat en treure un tema tant delicat com 
aquest que ja es va debatre i es va parlar l’altre dia a la CI, que vostè vingui, ho digui i es 
quedi tant ample. Dir: escolti’m mira jo ja li vaig dir que això era una obligació. Una 
obligació que vam tenir, insisteixo, per culpa de vostè; per tant ara no em vingui i em digui 
jo crec que l’obligació és..., des del primer dia..., que tenim que haver posat.  
 
Nosaltres estem disposats a negociar amb les persones que se’ls tenia que expropiar per 
aquest problema i poder fer de mica en mica com es fa normalment. Perquè aquests set-
cents mil euros que teníem que pagar, no, vuit-cents mil euros, que tenim que pagar per 
un error d’un arquitecte que va establir un terreny que era rural, segons vostè, i que està 
situat a una zona totalment urbanitzada i que es veu clarament que era impossible que fos 
urbà i costés sis mil i vuit mil euros que és el que vostès van decidir pagar. I ningú va 
pensar que això era impossible i que ens anava a portar al tribunal perquè era el més 
normal del mon perquè a la gent no li agrada que li intentin enganyar. Per a mi és el que 
va passar: un intent d’engany a aquestes famílies, propietàries d ‘aquest terreny. Per tant 
nosaltres teníem un altre full de ruta a l’hora de fer. En aquest sentit li he de donar les 
gràcies perquè vostè va dir que volia fer que si es té que finançar com a aportació 
municipal perquè aquesta gent tenia que cobrar, jo ho sento. Jo vaig fer una aposta, 
nosaltres, no jo, l’equip de govern i en aquest cas jo com a responsable de la part 
econòmica, vaig fer una aposta per una qüestió que era per d’interès comú i general que 
era el Passeig Marítim i les inversions a Segur de Calafell. Per això es finançava amb 
aportació municipal i l’altre ja ho negociaríem i arribaríem a un acord i es pagaria com fos 
perquè això és el que s’estava fent. Gràcies. 
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Sr. Olivella: molt bé gràcies. Iniciem el torn de rèplica. 
 
Sr. Ferré: sí, jo sí tinc res a dir perquè la senyora ponent, en cas de CIU, ha fotut la pota 
fins a dins, fins a dins de tot, més a dins ja no pot ficar la pota perquè miri precisament 
aquest punt no és tot l’expropiació d’aquest terreny que diu vostè també hi ha un terreny 
que el va valorar el seu alcalde i havien altres regidors en aquell moment en el 
departament però el va valorar el seu alcalde i avui encara estem pagant l’error que diu 
vostè, que no és cap error, però vostè ha dit que era un error i que era culpa meva, fins i 
tot, doncs aquest cas era culpa del seu alcalde, eh! Perquè estem pagant un terreny que 
va valorar ell en un 10 € del valor que demanava el propietari i per tant hi hagut un procés 
de tribunals i de justi preu que ha donat la raó, no al propietari ni a l’ajuntament però sí 
que ha donat nu preu més alt que és el que acostuma a passar. I el que ha passat en 
aquest cas en el què vostè m’ha donat la culpa, també ha passat exactament el mateix, en 
el que hi havia na valoració d’un arquitecte municipal, eh que posava un preu i al final ha 
acabat sent un preu superior. Aquest error que diu vostè que era culpa meva també estem 
pagant avui encara un error que havia fet el seu alcalde, el seu alcalde, estava d’alcalde. 
Bueno, però jo li he votat a vostè com alcalde per tant, em sembla molt bé que vostè fos 
d’alcalde en aquell moment però l’error va ser també del seu alcalde. Per t ant no doni 
aquestes culpes d’aquesta manera que ha fet en una cosa que és normal que quan es fan 
unes expropiacions es valoren i desprès en tot cas el propietari si no el considera adequada 
aquella valoració té el dret i pot recórrer en els tribunals doncs que puguin tenir un preu 
més alt, i en tot cas, és el tribunal, el jutge el que decideix si aquell preu és correcte o no 
és correcte però sempre basant-se en unes altres valoracions tècniques. 
 
Del que ha dit vostè d‘aquest terreny que era rústic i tot això, miri precisament està davant 
d’un pla general de l’any 89, que aquest sòl no estava qualificat, de cap manera. S’havien 
oblidat de la qualificació d’aquest sòl. Per tant no era un sòl urbà i així ho va considerar 
l’arquitecte que va valorar el terreny en aquell moment. Ja li he dit que era l’arquitecte 
municipal, en tot cas vostè el que li està donant la culpa és a l’arquitecte municipal que va 
valorar, bueno el va fer d’acord amb els tècnics municipals. Vull dir, no hi ha cap 
problema. Bueno, en aquest cas va posar un valor d’acord amb la qualificació urbanística 
que hi havia en aquest sòl i si era un error que trasllada el pla general del 89, que no el 
vam aprovar nosaltres aquest pla general del 89, doncs si era un error que hi havia del 89 
evidentment, per tant si era un error d’aquest pla general que no hi havia qualificació en 
aquest terreny, escolti: a  mi no em doni cap culpa de res que jo al 89 no hi era en aquest 
ajuntament. Per tant vostè mateixa s’ha contradit perquè precisament estem parlant 
d’això que li he dit unes expropiacions també que han anat més amunt del que s’havia 
valorat quan el seu alcalde doncs també era alcalde i per tant el màxim responsable 
d’haver comès aquest error, entre cometes, que ha dit vostè que jo havia comès també en 
l’anterior legislatura. 
 
Sra. López: podríem entrar en un debat banal, ens podríem estar discutint tres hores, a mi 
no m’interessa perquè el meu temps és molt valuós però li diré una cosa, vostè és 
arquitecte, el senyor alcalde és mestre, que és la diferència. Una altra cosa la zona… 
 
Sr. Ferré: que està dient? Que jo estic més preparat que el senyor alcalde? 
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Sra. López: no sigui tant mal educat perquè jo no li he interromput en cap moment. 
Segon la zona on es van expropiar els terrenys de la rotonda de l’avinguda França, això 
estava com estava. La zona del Blanquet és clarament que una persona, qualsevol persona 
del poble que el fiqui allà al mig i li digui que això s’ha calculat en colzes per fer el tema 
del càlcul dels diners a pagar i diuen vostès veuen bé que està tot plet de edificis? Vostè 
veu que està a quatre passos de la platja? Vostè veu que està totalment identificat? Cosa 
que potser si el posa a la rotonda de l’avinguda França dubta. Per tant no em vingui amb 
aquestes històries i a més a més una cosa és que siguin els arquitectures municipals i una 
altra cosa és contractar algú que li faci, que a més a més el paguem, i que ens faci una 
mala feina perquè jo he d’assumir les responsabilitats dels meus tècnics però el que no 
puc fer és assumir la responsabilitat d’una persona que contracto i que a més a més em 
suposa vuit-cents mi euros, aquest és el problema. A veure si vostè ho entén, cosa que a 
vegades un ha de parlar  i ha de ser coherent que és molt fàcil. Jo en cap moment he dit 
que sigui el seu alcalde o l’altra alcalde que justament els dos alcaldes, alcalde de vostè i 
vostè sou arquitectes  i tenen coneixements. Ja no entrarem en aquesta valoració perquè 
això si que és fàcil a dir que estic fent demagògia. Possiblement ara mateix estic fent el 
mateix que ha fet vostè, val? Fer la demagògia de dir que si paguem o no paguem. Sobre 
tot el que puc dir és molt clar, el pàrking, el terreny aquell del Blanquet, de rústic no tenia 
res, res i això el van fer vostès en quin any? Fa quatre dies, eh! Que quan vam fer les 
expropiacions fa quatre dies. Per tant anem parlant, però anem parlant sí de l’any 89 
perquè a vostès l’interessen, agafen l’any 89 i quan no agafen el que els interessa. Per tant 
jo crec que millor no entrar en aquest tema.  
 
L’important és que degut a aquesta modificació pressupostària, insisteixo, tindrem un 
passeig marítim que fa molts anys que es parla i que tothom estava esperant que caigués 
del cel perquè no sé ben bé que s’estava esperant. Que ningú va moure fitxa perquè fos 
una realitat perquè era la postura més còmode està esperant que algú li dones els diners, 
el MOPU o no sé qui, però el passeig marítim es va aixecar tot i es va quedar com es va 
quedar. I ara serà una realitat i això és el més important: que el passeig marítim sigui una 
realitat, que les inversions de Segur siguin una realitat. Per tant això és el que vostès si que 
han de votar a favor; no votar a favor perquè vostès van presentar una al·legació o en el 
finançament d eles expropiacions es tenien de pagar amb aportació municipal o amb 
crèdit. Això no és el motiu perquè sinó desvirtua totalment el punt i a més a més serà 
incongruent per part de vostès. Vostè ha de votar a favor perquè aquesta modificació el 
que farà és que podem anar a que ens donin la força perquè és una inversió sostenible. 
Que podem anar a política financera com Deu mana, que ens autoritzin perquè ja està 
comprovat, ja ho avanço, això ja s’ha mirat i s’ha fet els càlculs, s’han fet les consultes 
pertinents, s’ha mirat amb els tècnics de la casa que ens l’autoritzen. I el que ha d’estar 
content que tenim un passeig marítim i que es podran dur a terme les inversions de Segur 
perquè disposem dels diners. I això és l’important, no que vostè en el mes de desembre va 
presentar una al·legació de si això es tenia de pagar amb aportació municipal o amb 
finançament. Simplement és això. Gràcies. 
  
Sr. Parera: UAM ja adelanta que aprovarà el punt però voldria una contesta de cinema Iris. 
Suposo que la ponent s’ha descuidat. De totes maneres aprovem el punt però la contesta 
de la ponent seria necessària senyor alcalde. 
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Sr. Ferré: nosaltres ja hem dit que l’aprovaríem. El que passa és que la ponent en aquest 
cas ha insistit en el tema i jo també li recordaré que el solar aquest que estava dient jo 
també tenia una qualificació de vial que és la que es va valorar en el seu dia, eh. Per part 
del seu alcalde que li he dit abans i en canvi al propietari li va valorar com un solar 
edificable. Per tant també una qualificació diferent. Vull dir que cuidado amb el que diu 
perquè quan parla de segons quines coses, primer hauria de saber de què parla, eh! 
 
Sra. López: senyor Parera en aquest cas com ja vam informar al senyor Triadó que les 
preguntes que s’han fes a les CI també me les farien en el ple comentar-li que ja li vaig 
comentar, i ho faig públic, que pel tema del centre cívic hi hauran dues empreses i seran 
els tècnics de la casa els que triaren l’oferta més interessant i que sigui necessària per 
l’ajuntament de Calafell. Simplement això, hi ha dues empreses com qualsevol empresa 
que es pugui presentar i en el dia que es triï l’empresa ja li direm quina és. Gràcies. 
 
Sr. Parera: diguem el nom. 
 
Sra. López: no es pot saber una cosa que encara no s’ha triat, quan es triï ja li diré. 
 
Sr. Parera:el nom de les que s’han presentat si us plau. 
 
Sr. Olivella:  Això no toca aquí, Per això hi han les comissions. Miri si vostè mira els plens 
d’altres a ajuntaments aquestes coses s’aclareixen en les comissions. Vull dir que si vostè el 
que vol és que surti  per la ràdio doncs surti al carrer, tiri pamfletos i ho sabrà tothom però 
si vol fer coses serioses doncs és el que estem fent, no? És a les comissions i aquí i ja li diu 
la regidora la que és la part correcte que s’està fent i això és la qüestió correcte que fa 
qualsevol ajuntament seriós. Aquestes coses s’aproven en comissions perquè per això hi 
són les comissions, ara si vostè busca alguna cosa més doncs faci-ho però no cal que 
insisteixi, ja li he dit el que tocava que és la part legal. Moltes gràcies a tots. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents que constitueixen 
quórum suficient per la majoria absoluta legal acorda: 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 22/2014 de modificació del pressupost mitjançant  
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de  
74.741,30 €  de conformitat amb al proposta detallada de modificació que s’uneix com a 
annex  I. 
 
2. Aprovar  la modificació de finançament del pla d’inversions que figura com a annex II. 
 
3. 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 
22/2014 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: 
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PRESSUPOST 2014 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT 
22/2014 
 
ConsignaciConsignaciConsignaciConsignacióóóó    de despeses amb crde despeses amb crde despeses amb crde despeses amb crèèèèdits en alta: dits en alta: dits en alta: dits en alta:     
 

    CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     
   CRÈDIT EXTRAORDINARI    

110 9120 4620000 
CONVENI AJUNTAMENT DE 
BELLVEI 0,00 € 32.741,30 € 32.741,30 € 

510 3300 2270100 
CONTRACTE SERVEI 
VIGILANCIA 0,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 

   Subtotal 0,00 € 41.741,30 € 41.741,30 € 
   SUPLEMENT DE CRÈDIT    

440 1552 2260500 MATERIALS I EQUIPS 100.695,42 € 30.000,00 € 130.695,42 € 

510 3300 2262900 
ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
PERMANENT 20.000,00 € 3.000,00 € 23.000,00 € 

   Subtotal  120.695,42 € 33.000,00 € 153.695,42 € 
   TOTAL  120.695,42 € 

 
74.741,30 € 

 
195.436,72 € 

 

 
 
 
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. 
    
ConsignaciConsignaciConsignaciConsignacióóóó    de despeses amb crde despeses amb crde despeses amb crde despeses amb crèèèèdits en baixa:dits en baixa:dits en baixa:dits en baixa:  
 

      PROPOSTA 
    CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     

210 9290 5000000 DOTACIÓ FONS 
CONTINGÈNCIA 

361.119,67 € 74.741,30 € 286.378,37 € 

   TOTAL 361.119,67 € 74.741,30 € 286.378,37 € 

 
    
4. 4. 4. 4. APROVAR ADHERIRAPROVAR ADHERIRAPROVAR ADHERIRAPROVAR ADHERIR----SE A LA MILLORA DE LES CONDICIONS FINANCERES DE LES SE A LA MILLORA DE LES CONDICIONS FINANCERES DE LES SE A LA MILLORA DE LES CONDICIONS FINANCERES DE LES SE A LA MILLORA DE LES CONDICIONS FINANCERES DE LES 
OPERACIONS D’ENDEUTAMENT SUBSCRITES AMB CÀRREC AL MECANISME DE OPERACIONS D’ENDEUTAMENT SUBSCRITES AMB CÀRREC AL MECANISME DE OPERACIONS D’ENDEUTAMENT SUBSCRITES AMB CÀRREC AL MECANISME DE OPERACIONS D’ENDEUTAMENT SUBSCRITES AMB CÀRREC AL MECANISME DE 
FINANÇAMENT PER EL PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS.FINANÇAMENT PER EL PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS.FINANÇAMENT PER EL PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS.FINANÇAMENT PER EL PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS.    
FetsFetsFetsFets    
 
1. En el BOE núm 117 de 14 de maig de 2014 s’ha publicat la “Resolución de 13 de mayo 
de 2014 , de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da 
cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación de determinadas condiciones 
financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de la entidades locales”. 
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2. El Gabinet de Premsa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques publica l’acord 
de la Comissió Nacional de l’Administració Local de 24 d’abril de 2014 en la que s’indica 
que les Entitats Locals es podran beneficiar d’una rebaixa de tipus i d’un any addicional de 
carència en els préstecs del Pla de Pagament a Proveïdors acollits al RDL 4/2012. 
3. Les noves condicions previstes s’aplicaran, segons la situació econòmica de les entitats 
locals en tres modalitats, a sol·licitud de les mateixes acomplint les condicions establertes: 
 

a) S’amplia el període de carència en 1 any més, és a dir, passa de 2 a 3, i es manté 
l’actual període d’amortització de 10 anys; amb una reducció “intermèdia” del 
tipus d’interès en uns 131 punts bàsics, a la que es descomptarà el possible cost 
de la intermediació bancària per canvi d’operativa i contractes. 

 
b) Reducció “màxima” del tipus d’interès en uns 140 punts bàsics, mantenint els 

actuals períodes d’amortització i de carència. 
 

c) En Entitats Locals amb situació financera negativa i endeutament elevat amb el 
Fons per al Finançament de Pagaments a Proveïdors (FFPP): S’amplia el període 
d’amortització de 10 anys a 20 anys i el termini  de carència de 2 a 4 anys.  També 
es beneficiaran d’una reducció de tipus d’interès d’uns 41 punts bàsics, a la que es 
descomptarà el possible cost de la intermediació bancària per canvi d’operativa i 
contractes. 

 
Els municipis que es beneficien d’aquesta mesura, a canvi, hauran d’aplicar les 
condicions  ja contingudes en el RDL 8/2013, de 28 de juny, de reducció de la 
despesa i d’augment d’ingressos, havent d’aprovar plans d’ajust que recullin 
aquestes mesures.  A més s’estableixen mesures de control de possibles 
impagaments al FFPP i de possibles incompliments futurs dels plans d’ajust. 

4. Per tal de poder acollir-se a qualsevol de les dues mesures, s’haurà de complir per part 
de l’Ajuntament les següents condicions: 
 

1) Adhesió automàtica al punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració General de l’Estat. 

2) Adhesió automàtica a la plataforma Emprende en 3 per impulsar i agilitzar els 
tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial. 

 
3) Substitució immediata de, com a mínim, un 30% de les vigents autoritzacions i 

llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables, i elaborar un 
informe d’avaluació de les normes de l’entitat local incompatibles amb la unitat de 
mercat. 

 
5. Aquest Ajuntament en base al RDL 4/2012 se li va concedir un préstec per import de 
6.324.216,69 € a retornar en un període màxim de 10 anualitats amb 2 de carència. A 
data de l’últim trimestre tancat, el capital pendent és de 5.708.610,38 €.  El període de 
carència finalitza el 29 de maig de 2014 i es començaria amortitzar la primera quota el 29 
d’agost de 2014. 
6. En data 4 de juny de 2014 l’interventor municipal ha emès informe amb l’objecte de 
poder valorar adequadament la repercussió financera que representaria l’elecció d’una o 
altra alternativa, en el cas de que l’Ajuntament decideixi acollir-se a les mesures previstes. 
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7. El Regidor d’hisenda , vist els càlculs desenvolupats en l’informe de l’interventor i tenint 
en compte la situació financera i el Pla de Tresoreria de l’Ajuntament, proposa acollir-se a 
l’alternativa B ja que suposa a nivell global, un major estalvi per la corporació per un 
import de 329.672,25 €. 
    
Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PP, i 
les abstencions dels membres del PSC i UAM proposa al Ple: 
 

1. Acollir-se a l’alternativa B de les millores de condicions financeres de les 
operacions d’endeutament subscrits amb càrrec al mecanisme de finançament 
per el pagament a proveïdors de les Entitats locals: Reducció màxima del 
diferencial aplicable sobre l’Euribor a 3 mesos. 

 
2. Aprovar les següents condicions generals que exigeix acollir-se a la millora 

financera d’aquest acord: 
 

a. El compromís d’adhesió al Punt general d’entrada de factures 
electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACE), a partir del 
dia següent que es publiqui l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques mitjançant la qual es regularan les condicions 
tècniques i funcionals que ha de complir el punt general de factures 
electròniques. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta 
obligació mitjançant la sol·licitud del servei e.FACT de factura electrònica 
de les administracions catalanes, una vegada estiguin resoltes les 
qüestions jurídiques i tecnològiques relatives a la seva integració i 
interoperabilitat amb la plataforma FACE de l’AGE. 

 
b. L’adhesió a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitzar els 

tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial. Aquest Ajuntament podrà 
donar compliment a aquesta obligació, mitjançant la sol·licitud del servei 
de “Tramitació d’activitats empresarials al món local (Finestra Única 
Empresarial)” impulsat pel Consorci AOC, la Generalitat de Catalunya i 
les administracions locals catalanes, quan s’hagin resolt les qüestions 
jurídiques i tecnològiques perquè aquesta iniciativa inclogui els serveis 
“Emprende en 3”. 

 
c. El compromís de substitució immediata d’un mínim del 30% de les 

vigents autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per 
declaracions responsables o  comunicacions prèvies, mitjançant 
l’aprovació en breu de les ordenances tipus d’intervenció municipal 
ambiental de seguretat i salut pública, i d’intervenció municipal en 
espectacles públics i activitats recreatives, desenvolupades per la 
Diputació de Barcelona i impulsades pel Consorci AOC. Aquestes 
ordenances tipus estan adaptades a la Directiva de Serveis, la Llei 
20/2013 de Garantia de la Unitat de Mercat i la normativa específica de 
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la Comunitat de Catalunya i impliquen el compliment de la simplificació 
de més del 30% de les autoritzacions i llicències d’inici d’activitats a 
règims de declaració de responsable o de comunicació prèvia. 

 

3. Ratificar el Pla d’ajust aprovat pel Ple de la Corporació en data 30 de març de 
2012. 

 
Sra. López: sí, en aquest punt com ja ha informat la secretària el 13 de maig va haver una 
resolució per part de la secretària general de la coordinació econòmica i local on se’ns 
manifestava una millora de les condicions de la línea ICO que es va demanar a l’exercici 
2012, si ens volíem adherir o acollir. Com ja he informat abans jo crec que tots els 
regidors i regidores que puguin passar per aquest consistori tenim l’obligació tant 
professional com moral d’intentar aconseguir les millors condicions i pagar els menys 
possible perquè a la fi el que estem utilitzant són les arques públiques i els diners dels 
ciutadans, inclosos nosaltres també com a ciutadans de Calafell, doncs s’ha cregut oportú 
valorar que una rebaixa dels tipus d’interès, o sigui una de les tres opcions que ens 
presentava en aquest cas l’Estat, s’ha cregut oportú triar la que suposa pagar menys 
diners. Com es va informar a la CI ens van plantejar tres opcions: ampliar un any més la 
carència; disposar i ampliar el crèdit, o sigui que en comptes de 10 anys fossin 11; o reduir 
el tipus de gravamen. Un cop valorat a nivell tècnic i a nivell regidoria, en aquest cas equip 
de govern, s’ha cregut oportú que el que més interessa als ciutadans de Calafell és reduir 
el tipus i així disposar d’aquests diners perquè és un estalvi. L’estalvi global són tres-cents 
trenta mil euros en la seva globalitat i per un tema de responsabilitat, insisteixo, de 
responsabilitat política, he cregut oportú fer aquest ple extraordinari on passa aquest punt 
per acollir-nos i adherir-nos a les millores de les condicions.  
 
Comentat que aquesta informació ens han donat un temps molt limitat. Això va sortir el 
dia 13, el 14 s’ha tingut que estudiar les possibilitats, s’ha tingut que fer consultes a nivell 
extern i assistir a alguna que altra jornada perquè ha estat molt just. Nosaltres hem 
d’enviar, ha d’estar presentada aquesta informació abans d’aquest divendres i per tant 
doncs hi ha una tasca darrera que era molt important. No només era preparar el punt i 
passar-ho i fer els estudis pertinents sinó que també s’ha de penjar a la plataforma que 
com tots ja saben donen molts problemes. 
 
Per aquest motiu, insisteixo, l’ajuntament de Calafell, espero que amb els vots a favor de 
tots els membres del consistori perquè insisteixo és responsabilitat política que ens 
adherim a aquestes condicions. Si en un moment donat es creu oportú perquè tant al 
ministeri com la Generalitat tregui altra informació o altra millora tornarem a fer la 
mateixa tasca d’acollir-nos i treballar en la línea d’estalvi econòmic per poder tirar 
endavant tots els projectes i d’aquesta manera doncs deixar de pagar una sèrie d’intercos 
que són innecessaris. Gràcies. 
 
Sr. Revello: jo només volia felicitar per l’estalvi i celebrar-lo perquè penso que és bo pel 
nostre municipi, per qualsevol empresa però sobre tot per la principal de Calafell que és el 
mateix ajuntament, tenir aquestes possibilitats encara que serà un esforç important però 
jo penso que ens beneficiarem tots, per això ja avanço que aprovaré el punt i res més. 
Gràcies. 
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Sr. Ferré: nosaltres com es tracta d’aprofitar una oportunitat que ens donen per poder 
reduir els interessos d’aquests préstecs que es van demanar al seu dia, doncs nosaltres 
evidentment estem a favor. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents que consitueixen 
quòrum suficient per la majoria absoluta legal, acorda: 
 

1. Acollir-se a l’alternativa B de les millores de condicions financeres de les 
operacions d’endeutament subscrits amb càrrec al mecanisme de finançament 
per el pagament a proveïdors de les Entitats locals: Reducció màxima del 
diferencial aplicable sobre l’Euribor a 3 mesos. 

 
2. Aprovar les següents condicions generals que exigeix acollir-se a la millora 

financera d’aquest acord: 
 

a. El compromís d’adhesió al Punt general d’entrada de factures 
electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACE), a partir del 
dia següent que es publiqui l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques mitjançant la qual es regularan les condicions 
tècniques i funcionals que ha de complir el punt general de factures 
electròniques. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta 
obligació mitjançant la sol·licitud del servei e.FACT de factura electrònica 
de les administracions catalanes, una vegada estiguin resoltes les 
qüestions jurídiques i tecnològiques relatives a la seva integració i 
interoperabilitat amb la plataforma FACE de l’AGE. 

 
b. L’adhesió a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitzar els 

tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial. Aquest Ajuntament podrà 
donar compliment a aquesta obligació, mitjançant la sol·licitud del servei 
de “Tramitació d’activitats empresarials al món local (Finestra Única 
Empresarial)” impulsat pel Consorci AOC, la Generalitat de Catalunya i 
les administracions locals catalanes, quan s’hagin resolt les qüestions 
jurídiques i tecnològiques perquè aquesta iniciativa inclogui els serveis 
“Emprende en 3”. 

 
c. El compromís de substitució immediata d’un mínim del 30% de les 

vigents autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per 
declaracions responsables o  comunicacions prèvies, mitjançant 
l’aprovació en breu de les ordenances tipus d’intervenció municipal 
ambiental de seguretat i salut pública, i d’intervenció municipal en 
espectacles públics i activitats recreatives, desenvolupades per la 
Diputació de Barcelona i impulsades pel Consorci AOC. Aquestes 
ordenances tipus estan adaptades a la Directiva de Serveis, la Llei 
20/2013 de Garantia de la Unitat de Mercat i la normativa específica de 
la Comunitat de Catalunya i impliquen el compliment de la simplificació 
de més del 30% de les autoritzacions i llicències d’inici d’activitats a 
règims de declaració de responsable o de comunicació prèvia. 
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3. Ratificar el Pla d’ajust aprovat pel Ple de la Corporació en data 30 de març de 
2012. 

 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 09:17, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 


