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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NACTA NACTA NACTA NÚÚÚÚM:M:M:M: 4444    
    
A Calafell, en data 10 de agost de 2011, es reuneixen els membres del 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 accidentall de la 
corporació senyora Agueda Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
extraordinari amb urgència de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
    
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. RAFAEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADO JUAN 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. ÀGUEDA SUBIRANA ALVAREZ 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JUAN JOSÉ IGLESIAS SÁNCHEZ 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
    
    
ALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré 
 
 
I a les 09:00, el senyor president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
Sr. Alcalde : Bé doncs, molt  bon dia a tots, anem a celebrar aquesta sessió extraordinària i 
urgent d’avui dia 10 d’agost, el primer punt del dia seria ratificar la urgència de la sessió. 
Ara acabem de fer portaveus i hem parlat del motiu perquè feixem aquest ple, per tant si 
voleu que ho repetim i sinó doncs anem a ratificar-ho, Josep ho ratifiques, o UAM . 
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1.1.1.1.----    RATIFICAR LA URGRATIFICAR LA URGRATIFICAR LA URGRATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSINCIA DE LA SESSINCIA DE LA SESSINCIA DE LA SESSIÓ    
 
El Ple de la corporació per unanimitat acorda ratificar la urgencia de la sessió 
    
    
2222. . . . PROPOSTA EXPEDIENT NPROPOSTA EXPEDIENT NPROPOSTA EXPEDIENT NPROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 34/2011 MODIFICACIONS PRESSUPOSTM. 34/2011 MODIFICACIONS PRESSUPOSTM. 34/2011 MODIFICACIONS PRESSUPOSTM. 34/2011 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE RIES DE RIES DE RIES DE 
L'AJUNTAMENT DE CALAFELL DE SUPLEMENT DE CRL'AJUNTAMENT DE CALAFELL DE SUPLEMENT DE CRL'AJUNTAMENT DE CALAFELL DE SUPLEMENT DE CRL'AJUNTAMENT DE CALAFELL DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRDIT I CRDIT I CRDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI DIT EXTRAORDINARI DIT EXTRAORDINARI DIT EXTRAORDINARI 
FINANFINANFINANFINANÇAT AMB BAIXESAT AMB BAIXESAT AMB BAIXESAT AMB BAIXES 
  
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l’exercici del 2012, 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. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de 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 PPC, i 
les abstencions del PSC-PM i UAM, proposa al Ple: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Autoritzar la concessió de suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec a 
baixes de crèdits de despeses d’altres aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal 
no compromeses i reduïbles sense pertorbació del Servei, per a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici 
2012. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 34/2011    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER----    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 34/2011 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:  Bon dia, en relació a aquesta modificació que passem, nosaltres no podem 
demorar el tema de les contractacions que s’han de fer a 1 de gener.  Són unes 
contractacions necessàries pel funcionament del nostre consistori.  En un principi,   parlem 
de conserges, de professors de cal Bolavà,  de variables de la policia,  i si no ho aprovem 
en aquest Ple no es podrien  fer les contractacions a dia 1 de gene.  En un principi,  
nosaltres la partida que hem agafat per donar de baixa,  és una partida que no limita  el 
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funcionament de l’Ajuntament,  més que res,   perquè és un servei que,  actualment,  no 
s’està donant al nostre municipi,  que és la recollida d’escombreries de contenidors 
soterrats a la platja.  Per  aquest motiu,  la modificació  és necessària per poder fer les 
contractacions del personal,  però no deixa coix un servei del nostre municipi;  simplement 
es això , gràcies. 
    
Sr. Alcalde: UAM  té alguna cosa ha dir? 
    
Sr. Parera: Si,  ens semblava que la ponent ens explicaria una mica més, una explicació 
més complerta,  més plena dient que ens ha dit una, però de quines factures són?. 
    
Sr. Alcalde: No estem a les factures ara senyor Parera, les factures serà el punt dos. 
    
Sr. Parera: Bé, no ens han passat els informes corresponents. 
    
Sr. Alcalde: Sí,  és que està desordenat, els expedients és el segon,  però és la proposta de 
l’expedient ara. 
    
Sr. Parera : Està desordenat, doncs? 
    
Sr. Alcalde : No és que estigui desordenat, sinó que els fulls estan posats de manera que la 
segona proposta és la ultima i la segona la primera, però ara no estem amb les factures, 
sinó al primer punt que és de modificació pressupostària. 
    
Sr. Parera: Bé,  és igual,  ho podrien ampliar. Potser no ho he dit bé això, les partides al dir 
partides on estan les baixes. 
    
Sr. Alcalde: Al final, veu? Aquí al final de tot,  als dos últims fulls, hi ha el primer punt.  Hi 
ha la consignació que es necessita, consignació actual,  proposta d’alta i consignació 
definitiva.  I  a l’últim full posa la partida que es treu de la consignació actual,  amb el nom 
de la partida,  la proposta de baixa i la proposta de consignació definitiv,  entén?  I llavors,  
es treuen aquest diners 169.000 € i una mica més,  que corresponen a la proposta d’alta 
de l’altra banda,  ho veu?  Està compensat. 
    
Sr. Parera : Res més senyor alcalde  
    
Sra. Elvira : No farem declaracions 
    
Sr. Robert:  Gràcies senyor Alcalde, bon dia a tothom.  Bé,  aquest punt veig que passem 
amb una explicació breu, de totes formes ja hi va haver certa explicació a la comissió 
informativa, que això sempre es de agrair.  Però,  nosaltres si que voldríem fer alguna 
reflexió sobre aquest punt de l’ordre del dia d’avui. Estaríem d’acord amb què s’han de 
dotar partides pressupostàries, que ara tenen insuficiència de dotació,   si és desig del 
govern,  de continuar fent els cursos de Cal Bolavà i també contractar conserges per les 
escoles etc, amb això estaríem d’acord.  Trobem bé que facin una modificació 
pressupostària per dotar això.  També podríem trobar bé que es doti de més recursos les 
partides per pagar  hores de la policia local.  Jo suposo i vull creure que és per les accions 
que es fan a l’estiu de caràcter extraordinari, per tant,  en funció de l’evolució dels dies i 
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dels mesos,  veurem si el destí d’aquells diners ha anat aquí.  Llavors,  nosaltres podríem 
estar més o menys d’acord,  però en el que podríem no estar d’acord, és d’on es treuen 
diners per dotar aquestes partides.  Es treuen diners d’una partida que anava destinada a 
un projecte de Calafell platja,  concretament lligat amb la neteja viaria i recollida de 
brosses etc, que és la col.locació que nosaltres teníem prevista,  de contenidors soterrats a 
tot el que es  l’Avinguda Mossèn  Jaume Soler.  Ens sap greu veure que ens treuen els 
diners d’aquesta partida,  perquè tornem a veure un barri que estava esperant un nou 
servei,  i tornarà a veure un endarreriment. Bé, esperem que això no els suposi, a vostès,  
un problema de dotació més important en d’altres exercicis,  perquè tot el que ara treuen, 
després si volen fer-ho,  que jo espero que ho vulguin fer,  hauran de dotar el projecte 
amb més recursos,  i això els limitarà en un futur. De totes formes,  de la informació 
pròpia de l’expedient,  també m’agradaria ressaltar, en nom del meu grup municipal i com 
antic equip de govern que vam ser la legislatura passada,  que la liquidació de 
l’Ajuntament va ser positiva en més de quatre milions de euros.  Hem estat un Ajuntament 
que nosaltres l’hem deixat aclarida,  no com d’altres ajuntaments que no ho han fet i ara 
tenen més problemes.  Pensin que ja va passar per un Ple, abans d’acabar la legislatura,  i 
tot i que,  la liquidació és positiva,  alhora de fer la incorporació dels compromisos que es 
tenen d’un exercici per l’altre, que això ho he trobat a faltar sincerament  en un ple a 
començaments de legislatura,  perquè jo crec que a vostès també els hagués facilitat la 
gestió del pressupost,  alhora d’incorporar un romanent d’un exercici a un altre.  Si vostès 
han vist que hi havia un desfase entre el compromisos adquirits,  i el que realment ha 
donat la liquidació,  el que em sobta és que en la comissió informativa no es reconegués 
que,  un pressupost com l’Ajuntament de Calafell és capaç d’assumir aquest desfase,  
produït per la caiguda d’ingressos del 2010.  Això vol dir que si la liquidació del 2010 era 
de quatre milions i escaig d’euros i ha faltat un milió d’euros per assumir els compromisos 
que nosaltres teníem,  i que l’Ajuntament tenia,  perquè no deixen de ser compromisos de 
l’Ajuntament, que vull recordar que tots estaven correctament documentats,  i estaven  
dins de la legalitat,  perquè cabien al pressupost,  llavors,  l’Ajuntament hauria de ser 
capaç de fer un re ajust al pressupost 2011,  i assumir que prové de la caiguda 
d’ingressos.  Com ho poden fer això?  Doncs,  és fàcil,  aplicant imaginació, és un dels 
punts que vostès poden aplicar.  Poden fer una gestió acurada de la despesa, de la que 
vostès en feien bandera, que eren uns bons gestors de la despesa i així espero que ho 
demostrin. I el que els diria és que caldria prioritzar aquestes despeses,  que ja estan 
compromeses i són necessàries, segons el nostre criteri, per davant de la despesa que no 
s’ha realitzat i que és optativa.  La despesa que no s’ha realitzat és optativa de fer i vostès 
poden deixar de fer-la,  i assumir despeses que són necessàries i que ja estan 
compromeses.  També els donaré una dada que he trobat a faltar aquí i és que si vostès 
miren l’impacte que té aquest desfassament en el pressupost 2011,  és inferior al 3% de 
total del pressupost.  A mi m’agradaria que vostès em diguessin que qualsevol empresa  
que monta un negoci al començament d’un exercici  amb un pressupost,  tingués un 
desfase d’un 3%  en un any tant delicat com ha estat el 2011,  i que ha estat  difícil per 
tots.  Moltes empreses potser no estarien contentes, en lloc de veure aquests desfases que 
s’han produït del 10, 15,20 i inclús algunes han de tancar. Per tant,  un  pressupost de 
més de 37 milions de euros,  ha de ser capaç d’assumir aquest milió d’euros.  Pensin que 
aquest any ha estat dolent i ja he dit que aquests compromisos que hi havia. El que també 
els diria és que la incorporació de romanents, que ja els he dit el que havien de fer,  
contempli aquests compromisos i no demorin més el temps,  perquè si vostès demoren el 
temps,  continuaran gastant, eixugant el pressupost i llavors,  ja no hi cabran ni aquestes, 
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ni altres despeses que vostès puguin ocasionar.  I això a què ens portarà? Si vostès ara 
continuen gastant,  estarem abocats a un reconeixement de deute innecessari,  perquè ara 
estem a temps de què vostès puguin assumir aquest desfase.  Per tant,  jo senyor alcalde  
he de recomanar que en breu,  el més breu possible,  vostès facin la reincorporació de 
romanents per assumir aquest desajust de la liquidació del 2010,  i així no ens veurem 
abocats a fer aquest reconeixement de deute innecessari.  Parlant de l’ endeutament que 
he vist en algun escrit,  vostès poden fer coses i nosaltres el vam dir que mirarien de fer 
una oposició constructiva. Pel  que he vist aquí, han passat modificacions pressupostàries,  
però n’he  vist una que vostès podrien haver fet i,  alhora de fer la modificació 
pressupostària per la incorporació de romanents,  jo els hi diria que miressin el Capítol VI i 
el Capítol VII  i els pentinessin.  Veuran que ha passat  cada any,  que hi ha sempre  un 
romanent, o un excedent de partides,  que no s’han exhaurit en la seva totalitat.  Vostès el 
que podrien fer és que el Capítol VI i el Capítol VII,  els podrien pentinar i a la modificació 
pressupostària, destinar el que sobri a amortització,  i això els ajudarà a no haver de dir si 
l’Ajuntament està tant endeutat o no.  Aquesta seria una de les modificacions 
pressupostàries que vostès podrien fer en breu i,  per  tant,  si vostès amortitzen més,  els 
baixarà l’endeutament,  i si vostès amortitzen més en exercicis posteriors,  podran invertir 
més del que potser ara si no fan això,   podran invertir, gràcies. 
    
Sra.Suarez: Si gràcies,  bon dia. El que a nosaltres ens  sap greu és que l’antic regidor 
d’hisenda,  en aquest cas,  doncs,  el que ha estat fins ara el portaveu del grup municipal 
dels socialistes,  en el punt d’avui, ens hagi de donar consells sobre el que hem de fer o 
deixar de fer,  quan hagués pogut estar bé que haguessin dur a terme vostès,  perquè  es 
veu que té molt coneixement de les mancances que hi havia,  tot i que,  es veu que,  els  
periodistes  no van captar aquestes mancances que vostè especifica.  Clar, en el seu 
moment,  es va parlar del total de la liquidació d’un excedent que hi havia,  però en canvi 
no es va acabar de dir que hi havia d’incorporar un romanent i que havia uns 
compromisos adquirits que superaven això,  produït per una caiguda d’ingressos o per 
haver gastat més del que tocava.  Sigui com sigui,  de fet,  crec que haurien de centrar el 
que és el nostre discurs en funció del punt que porten a debat avui, que és agafar, revisar, 
el contracte de l’empresa concesionaria en aquest cas del servei de brossa, veure que no 
es realitza aquest servei de recollida de contenidors soterrats,  perquè no estan posats, i 
per tant,  no es poden amortitzar perquè no estan posats.  I en lloc de gastar aquests 
diners,  i pagar per un servei que no es realitza, doncs s’utilitzen aquests diners per 
contractar  bidells o conserges de l’escola,  professors per dur a terme els diferents cursos 
de Cal Bolavà,  i les gratificacions corresponents a la policia en tots els serveis 
extraordinaris, degut a la temporada alta en el nostre municipi.  Crec que això  és el que 
ha de quedar clar i aleshores també volem deixar clar que,  evidentment,  si es fa aquesta 
modificació és perquè no s’havia previst la contractació d’aquestes persones,  tot i que el 
servei, evidentment, si que s’havia previst, i l’organització dels cursos també s’havia 
previst.  Però la contractació de les persones que havien de dur a terme aquests cursos,  
no estava prevista al pressupost  i ho hem pogut solucionar a través d’aquesta partida.  
Aquesta partida no afecta al bon servei,  o al servei que es duu a terme,  i les obligacions 
que a data d’avui tenim com Ajuntament i estem  prestant a la ciutadania.  El  que sí que 
saben vostès perfectament, és que  hem dut a terme una campanya especifica des del 
departament de medi ambient,  per intentar que el barri marítim de la platja, tingui els 
serveis que té.  Tot  i que té un passeig a mitges,  però que tingui un servei de recollida i 
de neteja,  prou acurat i millor, bé, o ajustat a un municipi turístic de la qualitat que volem 
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que sigui el nostre municipi,  o almenys intentar-ho.  I  res més,  senzillament,  volíem 
deixar clar això com a grup municipal,  i  recalcar que aquests diners,  a data d’avui,  no 
s’utilitzen perquè aquest servei no es duu a terme.  I com que els contenidors no estan 
soterrats no es pot passar a recollir la brossa d’un contenidors que no estan soterrats, 
perquè no existeixen. Res més, moltes gràcies. 
    
Sr. Parera: Si  senyor Alcalde, cada vegada que sentin una mica això,  esta més confús si 
que es veritat que al sentir a la portaveu convergent sembla que al portaveu de UAM se 
l’aclareix una miqueta,. Con que de moment no s’aclareix res, no tenim ni tinc res clar, de 
moment no ens manifestarem més i esperarem la votació. 
 
Sr. Elvira : Sí moltes gràcies, nosaltres no voldríem entrar a polemitzar els números com 
van quedar i com ens hem trobat, perquè crec que això ara no tocaria.  El que vull deixar 
molt clar és que,  tant la revisió,  com la pentinada,  com la recerca de recursos 
econòmics, ha estat molt eficient per part del departament.   Jo crec que més esforços no 
han pogut fer i el missatge més important d’aquest punt,  crec que  ha de ser una sèrie de 
contractacions,  molt necessàries per l’Ajuntamen,  com son els conserges i el cursos que 
hem de fer a  Cal Bolavà.  Així com,  el pagament de les hores extres que  jo crec que,  tot 
i que el regidor ens deia que ja veurem cara al final de l’estiu, jo crec que ja s’està notant 
que la policia del nostre Ajuntament,  està fent molt esforços.  I crec que és una de les 
coses que per nosaltres era bàsica,  i havien prioritzat que era la seguretat ciudatana,  i així 
s’està demostrant en quant al tema de la imaginació. Jo li haig de dir al regidor que,  dia 
rere dia,  l’equip de govern estem aplicant aquesta imaginació,  perquè és molt complicat 
en la situació econòmica en la que ens trobem,  fer front a totes aquelles coses,  que ens 
venen diàriament així. Li li  agreixo que ens doni aquest consell,  però que sàpiga que, des 
de el primer dia,  la imaginació la tenim a sobre la taula, moltes gràcies.  
    
Sr.Robert:  Bé, la veritat éss que,  des dels grups de govern,  a mi no m’han aclarit que 
vostès volen fer aquesta modificació i ja està.  Ja hem dit que estàvem d’acord amb què es 
destinessin els diners, si es vol seguir fent els cursos de Cal Bolavà.  Ara,  també,  que em 
diguin  que ja han fet el pentinat,  quan vostès estan traient només els diners en aquest 
punt,  d’una partida sola, si això és un pentinat que vingui Déu i ho vegi. Però bé, desprès 
em diu que,   si no es fan els contenidors no cal amortitzar res,  i aquest diners també 
s’haguessin pogut destinar a l’exercici 2012,  amb la incorporació  de romanents de l’onze 
cap al dotze,  que es el que estan fent ara,  i tenir diners reservats per poder  fer aquest 
projecte,  que nosaltres creiem que és tant necessari per Calafell platja.  De totes formes,  
l’esperit nostre ha estat aportar algun gra de sorra per ajudar que vostès puguin prendre 
una sèrie de decisions,  que potser ens puguin ajudar a consensuar punts,  una mica més 
endavant. Pensin que nosaltres vam presentar la liquidació als darrers plens de la 
legislatura passada,   podríem dir a 30 de maig,  i no ens va donar temps a fer aquest punt 
de la incorporació,  sinó doncs,  nosaltres el que si haguéssim  intentat  és fer-ho el més 
aviat possible, per poder navegar de una forma mes orientada;  gràcies.  
    
Sra. Suarez: Si,  deixar clar que,   portem aquest punt com equip de govern,  perquè 
creiem que s’ha de dur a terme aquesta modificació.  Que  l’únic que s’ha comentat i  
manifestat per part de mi mateixa,  com a representant del grup,  és que hem fet una 
repassada d’ajust d’aquesta partida.  Que aquesta partida, aquests 169.000€, 
evidentment només corresponen a enguany,  perquè  de cara al 2012,  doncs estarà 
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previst, dins del contracte,  només partides.  Això això significa que, com que al mes de 
setembre-octubre,  fins al desembre no es podrà dur a terme el servei de recollida de 
contenidors soterrats,  perquè els contenidors no estan soterrats, doncs,  s’utilitzen i es 
destinen aquests diners a la contractació del personal, que s’ha esmentat abans,  més les 
gratificacions per la policia,  per haver de dur a terme un servei més acurat o de 
perllongació de jornada,  corresponent a la temporada alta,  o turística del nostre 
municipi.  Per part nostra volíem que quedés clar,  perquè senzillament,  aquest és el punt 
que es passa.  Quan  toqui,  en el seu moment,  doncs que ja s’ha parlat més o menys en 
junta de portaveus el calendari, farem la incorporació de romanents i,  evidentment,  el 
que s’està fent és aquesta pentinada,  perquè la quantitat de diners que s’han de cercar 
no són 169.00€.  Clar, evidentment,  no estem parlant d’aquesta quantitat,  sinó que 
estem parlant de molt més  i,  per aquest motiu estem posposant en aquest Ple del mes 
d’agost fins el setembre i,  llavors quan toqui aquest punt i s’hagi de dur a terme el debat 
corresponent,  aquí en el ple,  doncs ja ho farem i ja està, gràcies. 
    
Sra. Lopez: Bé, en un principi,  hem passat un punt i hem acabat parlant de liquidacions i 
de romanents líquids de tresoreria.  Comentar al senyor Robert,  en aquest cas, i em 
dirigeixo a vostè directament,  que em sobten alguns comentaris que fa.  Em sobten,  
perquè vostè va dir públicament que ens deixava el romanent aquest de 3.700.000€  i es 
va omplir la boca,  perquè no només va sortir als diaris, sinó que fins i tot van tenir un 
butlletí municipal que deia que ens deixava 3.700.000€ ,  per fer el que volguéssim, i  que 
era com un acte de caritat,  en el sentit de que el proper govern que entrés pogués fer el 
que volgués amb ells. El que passa és que vostè es va guardar a la màniga la carta de 
1.300.000€,  que eren compromisos no afectats,  que vostè no va dir en cap moment. 
Clar,  si rasquem veiem que això no eren 5.000.000€ compromesos, i la resta del 
romanent líquid de tresoreria,  amb aquest deute que vostès tenien,  ens donava un deute 
que hem d’incloure en el pressupost d’1.300.000€.   Nosaltres portem un mes treballant  
pentinant, el que vostè diu pentinant,  el pressupost,  cosa que vostès van tenir també un 
mes per fer-ho  i no van fer, perquè clar,  era més fàcil dir que quan passessin les eleccions 
es podria fer.  Si que és cert,  Ramon, en aquest cas dir que,  és molt fàcil ara des de 
l’oposició dir el que hem de fer nosaltres com a govern, quan  nosaltres estem treballant.   
A més a més,  nosaltres ja li vam dir l’altre dia, en la comissió,  que aquesta feina estava 
pràcticament feta.  El que passa és que,  potser que avui no li interessava a vostè dir que 
nosaltres tenim pràcticament falcat el que vostès van deixar sense pagar.  També, vostès 
han tingut sis mesos per fer els famosos contenidors soterrats  i, perquè no els han fet? 
Vosaltres teníeu un pressupost on quedava palès que teníem un  servei  i es podia fer, per 
tant no barregem  las coses,  perquè aquí potser alguns ens hauríem de callar més del que 
estem dient.  És  molt fàcil dir que nosaltres ho hem deixat tot molt bé,  que a trenta-un 
de desembre estava tot pagat,  que és el que vostès ara van predicant,  i les coses no són 
així.  I que sí que és cert que es va fer la liquidació del 2010,  no li direm que no,  que 
potser en algun mitjà hagi sortit que no s’havia fet,  bé, potser això ho entenem vostè i jo, 
com funcionen les liquidacions,  i com funciona la incorporació de  romanent de líquid de 
tresoreria.  Però,  la realitat és que nosaltres ens hem trobat, que ens falta que hem de 
treure de circulació  del pressupost 201,  1.100.000€,  que abans eren 1.300.000€,   
perquè ja hem revisat partida per partida d’on podíem  treure’n, i   hem rebaixat 
200.000€.  I aquesta és la realitat i que no arriba a quatre mesos per tancar l’exercici.  i 
nosaltres hem de fer l’esforç  que vostès no van fer,  i això ha de quedar clar, que és molt 
fàcil i els ho recomano. Els ho recomano perquè sinó,  la coletilla que no han afegit avui 
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és,  perquè sinó després no hi hauran diners, perquè el pressupost dels 37.000.000€,    o 
de  l’import que vostès estan donant,  i que parlen tota l’estona de números, vostès no ho 
tenien previst i ens trobem en aquesta situació.  O sigui,  el millor de vegades és callar i 
deixar que nosaltres fem la nostra feina,  que abans de dir segons quins tipus de  coses,  
públicament,  perquè això ja esta més que parlat en comissions, en junta de portaveus i ho 
hem parlat fins i tot al carrer.  Així,  més que res,  deixar clar que el problema ens l’hem 
trobat nosaltres i aquest problema ens el van deixar vostès,  i nosaltres estem donant 
solucions al problemes de vostès,  de la gestió que vostès han fet.  O  sigui que,  millor 
que deixem el tema,  al setembre farem el Ple en relació amb la incorporació de 
romanents de líquids de tresoreria i,  en aquell moment, espero que vostès votin a favor,  
perquè a la fi estem donant solució a un problema,  que vostès ens van deixar, gràcies.  
    
Sr. Ferre: Només vull aclarir unes coses que s’han dit i quan expliqui el vot ja ho faré. 
    
Sr. Parera :  UAM, desprès de la reunió de portaveus i de les explicacions d’ar,  rectificarà 
el vot que tenia pensat fer.  UAM havia pensat votar en contra,  però en aquest cas,  
després de la reunió de portaveus i sentir les converses que hem sentit aquí, UAM s’absté. 
 
Sr. Ferré:   Nosaltres només volem aclarir això de què hem tingut un mes per fer-ho i  no 
és cert,  perquè  la liquidació es va fer el 30 de maig i les eleccions van ser el 22,  i a més a 
més la pressa de possessió va ser l’11 de juny.  Per tant,  hem tingut onze dies i,  amb 
onze dies,  com comprendrà,  no es pot fer un Ple i fer la modificació pressupostaria.  Els 
contenidors soterrats no hem tingut sis mesos per col·locar-los,  perquè es va adjudicar,  si 
no recordo malament, cap el març o l’abril el contracte definitiu i,  per tant,  no hem 
tingut sis mesos per col·locar-los; ho pensàvem fer ara al setembre.  I el milió d’euros que 
ha dit que era un problema nostre, quan es va fer la liquidació,  es va veure aquest tema i 
estem parlant del 3% del pressupost de l’any passat.  Ja li ha dit el meu company que el 
3% no és una quantitat molt elevada, com s’està veient en d’altres ajuntaments per poder 
resoldre. El  que si que els dic, és que si fan l’esforç aquest,  nosaltres també farem l’esforç 
d’aprovar-ho.  Aquest milió d’euros,   perquè  som coherents amb la gestió que hem fet 
nosaltres i,  evidentment que farem aquest esforç, però el que els estem demanant avui és 
que aquest esforç,  que ja heu dit que ja esteu fent,  és fer abans que això.  Això és el que 
estem demanant i,  per això,  tot i que,  estem d’acord amb què es facin els cursos de Cal 
Bolavà i,  que estem d’acord també,  que es posin les hores extres per la policia, que es 
posin els diners per prorrogar els contractes que  facin falta dels conserges, nosaltres avui 
hem de votar en contra,  perquè primer pensem que s’ha de fer la incorporació de 
romanents,  senzillament això. 
    
Sr. Alcalde:  Bé,  com alcalde,  m’agradaria fer un petit comentari  molt breu. Dir que,  a 
portaveus ja ho hem dit,  hem comentat que a l’agost havíem quedat que no hi hauria 
ple, com sempre, i hem hagut de fer-ne un d’extraordinari,  perquè hem vist que,  per 
resumir una mica,  no hi havia diners per poder fer aquestes contractacions,  que nosaltres 
creiem que en aquest moment s’havien de fer, perquè hi havia un programa a Cal Bolavà,  
i per altra banda,  hi havia els conserges i les gratificacions de les hores. Per tant,  si no es 
feia aquest Ple no es podia tirar endavant.  Per tant,  nosaltres això de l’esforç ,  Ramon,  
ja ho he explicat abaix, he dit que l’esforç l’estem fent.  El que passa és que el Ple el  
volíem fer el més aviat possible, però que fos al setembre,  més que res,  per respecte i 
complir la paraula de què a l’agost,  hem dit que la gent es pot organitzar d’una altra 
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manera, doncs que es pogués fer.  Hem hagut de fer aquest Ple ràpid,  per aquest motiu, 
que ha quedat ben clar,  perquè  ja l’hem explicat que ha estat perr tres coses bàsiques, 
que no podien esperar,  i que no eren al pressupost.  Per tant, que hi havia uns 
compromisos  que s’havien de complir i,  per tant,  hem fet aquest Ple perquè sinó no 
teníem temps de poder fer la contractació i no hi havia diners en uns programes que 
havien  sortit. 
 
Per tant,  d’on els trèiem? La manera més fàcil,  com que tampoc era una quantitat molt 
elevada,  perquè són 169.000€ dins d’una partida de 5.023.000€,  que es la de contractes 
de serveis, recollida  i transport  i  neteja viària, que com heu dit estava fet, estava tirat 
endavant,  però sabem que això no es farà fins l’any que be, perquè això ho fa el Consell 
Comarcal,  i el Consell Comarcal, per molta pressa que se li doni, no s’ha triat això. S’ha 
de fer un servei que vagi bé a tota la comarca i,  per tant,  els contenidors no estan triats 
encara i,  per tant com que no estan triats encara,  vol dir que ens tirarem tres mesos ben 
bons per saber si tota la comarca tria un tipus de model.  Per tant,  basant-nos en tota 
aquesta informació, hem vist que aquesta partida,  aquest any,  no la farem servir.  Per 
tant,  com no la farem servir, hem intentat treure-ho ràpidament d’aquí.  El pentinat, sigui 
de perruqueria o del que vulguis,  l’hem fet.  Un pentinat ràpid i llis, o sigui,  que ha estat 
aquest el més fàcil per tirar endavant.  Això,  en un principi, barrejar això amb el servei  de 
la platja,   crec que és una demagògia pura i dura,  perquè això hagués estat impossible 
de fer-ho durant tot l’estiu, per tant això no calia que es digues perquè això és complicar i 
liar més les coses. Els  soterrats era impossible que estiguessin per aquest estiu i,  per tant,  
tampoc ni per principis de l’ hivern.  I ho dic així,  tal com és, no s’han de dir mentides,  
s’han de dir les coses com són.  I el que sí que és veritat és que s’ha fet un esforç per 
intentar que la neteja a la platja sigui una realitat aquest estiu,  i sobre això sí  que s’ha 
pres un determini,  des d’una altra òptica.  Estarem encertats o no,  però s’ha fet un gran 
esforç,  perquè la brossa del mur desaparegui i els cartrons del carrer del mig,  carrer 
Vilamar,  desapareguin.  Això sí que ho hem fet,  i això sí que és veritat que s’ha fet.  Lo 
dels soterrats  no es podia fer per aquest estiu.  Dit  això   jo crec que no he faltat a ningú 
i cadascú és lliure de dir el que cregui,  però he dit un altre punt de vista que és des de 
l’alcadia.  
 
El Ple de la corporació amb 11 vots a favor, 8 dels membres de CIU i 3 dels membres del 
PPC,  7 vots en contra dels membres del PSC-PM, i 3 abstencions dels membres de l’UAM 
acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Autoritzar la concessió de suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec a 
baixes de crèdits de despeses d’altres aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal 
no compromeses i reduïbles sense pertorbació del Servei, per a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici 
2012. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
  
TERCERTERCERTERCERTERCER----    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, 
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l’expedient 15/2011 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 ANNEX ANNEX ANNEX ÚNIC:NIC:NIC:NIC:    

 
PRESSUPOST 2011 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT 15/2011 
 
 
ESTAT DE DESPESES 
Consignació de despeses amb crèdits en alta:  

310 9204 13100 Retribucions personal laboral 
temporal

31.923,36 33.393,98 65.317,34

310 9204 1600 Quota empresarial Seguretat Social 214.795,94 10.914,57 225.710,51

340 9204 13100 Retribucions personal laboral 
temporal

79.187,41 3.025,93 82.213,34

340 9204 1600 Quota empresarial Seguretat Social 136.098,80 988,12 137.086,92

410 9204 12006 Trienis personal funcionari 93.282,90 2.000,00 95.282,90

410 9204 15100 Gratificacions 24.619,18 49.204,78 73.823,96

410 9204 16000 Quota empresarial Seguretat Social 872.583,32 16.241,86 888.825,18

430 9204 13100 Retribucions personal laboral 
temporal

94.618,36 9.951,11 104.569,47

430 9204 16000 Quota empresarial Seguretat Social 340.715,36 3.018,00 343.733,36

540 9204 12006 Trienis personal funcionari 44.873,59 2.000,00 46.873,59

540 9204 13100 Retribucions personal laboral 
temporal

126.445,70 17.772,42 144.218,12

540 9204 16000 Quota empresarial Seguretat Social 544.718,65 6.428,02 551.146,67

540 9240 16204 Aportació fons social 71.281,00 11.050,63 82.331,63

710 9204 16000 Quota empresarial Seguretat Social 244.128,44 3.295,70 247.424,14

TOTALTOTALTOTALTOTAL 2.919.272,012.919.272,012.919.272,012.919.272,01 169.285,12169.285,12169.285,12169.285,12 3.088.557,133.088.557,133.088.557,133.088.557,13

PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA 
D'ALTAD'ALTAD'ALTAD'ALTA

CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA

PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA NOMNOMNOMNOM
CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ 

ACTUALACTUALACTUALACTUAL

 
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 dits en dits en dits en baixa:baixa:baixa:baixa:  
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      PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    
    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    

    PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA    NOMNOMNOMNOM    ACTUALACTUALACTUALACTUAL    DE BAIXADE BAIXADE BAIXADE BAIXA    DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA    

OrgOrgOrgOrg    Func.Func.Func.Func.    Econom.Econom.Econom.Econom.                    

110 1620 22700 Contracte servei recollida, 
transport i neteja viària 

5.023.000,00 169.285,12 4.853.714,88 

 
 
 
 
 
3. 3. 3. 3. SOLSOLSOLSOL·LICITUD DE FINANLICITUD DE FINANLICITUD DE FINANLICITUD DE FINANÇAMENT A L'INSTITUT DE CRAMENT A L'INSTITUT DE CRAMENT A L'INSTITUT DE CRAMENT A L'INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL (LDIT OFICIAL (LDIT OFICIAL (LDIT OFICIAL (LÍNEA ICO NEA ICO NEA ICO NEA ICO 
ENTITATS LOCALS 2011) PER LA FORMALITZACIENTITATS LOCALS 2011) PER LA FORMALITZACIENTITATS LOCALS 2011) PER LA FORMALITZACIENTITATS LOCALS 2011) PER LA FORMALITZACIÓ    D'UN PRD'UN PRD'UN PRD'UN PRÉSTEC PER A LA STEC PER A LA STEC PER A LA STEC PER A LA 
CANCELCANCELCANCELCANCEL·LACILACILACILACIÓ    DE DEUTES AMB PROVEDE DEUTES AMB PROVEDE DEUTES AMB PROVEDE DEUTES AMB PROVEÏDORSDORSDORSDORS 
 
 
Vist Reial Decret Llei 8/2011, de 1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, 
de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms 
contrets per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la 
rehabilitació i de simplificació administrativa, publicat al BOE núm. 161, de 7 de juliol de 
2011, concretament la secció segona, respecte a la línea de crèdit de l’Institut de Crèdit 
Oficial (ICO) per a la cancel·lació de deutes de les entitats locals amb empreses i autònoms. 
 
Vist decret d’Alcaldia núm.3207/2011, de data 3 d’agost de 2011, on es resolt incoar 
expedient per tal de formalitzar un préstec per import màxim de 1.041.189,38 € amb la 
finalitat de cancel·lar deutes amb proveïdors. 
 
Atès que aquest Ajuntament té deutes per cancel·lar, corresponents a obligacions 
reconegudes, vençudes, líquides i exigibles pendents de pagament, lliurats amb 
anterioritat a 30 d’abril de 2011. 
 
Vist que poden ser beneficiaris de la nova línea ICO totes les entitats locals i que la nostra 
corporació, fent ús d’aquesta línia, podria sol·licitar un import màxim estimat de 
finançament de 1.041.189,38 €  
 
Vist les condicions financeres que proposa l’Institut de Crèdit Oficial per aquesta línea de 
finançament per les entitats locals, que necessitin liquidesa per cancel·lar factures 
pendents amb empreses i autònoms:  
 
� Import de lImport de lImport de lImport de l’operacioperacioperacioperació::::  No podrà ser superior al 25% del PTE del 2011 de l’entitat 

local, descomptats els reintegraments pendents del 2008 i 
anterior, i els interessos estimats. 

� Modalitat:Modalitat:Modalitat:Modalitat:  Préstec. 
� Tipus dTipus dTipus dTipus d’interinterinterinterès:s:s:s:  Fixe, màxim del 6,5 %. 
� AmortitzaciAmortitzaciAmortitzaciAmortització    i cari cari cari carència:ncia:ncia:ncia:  3 anys sense carència amb liquidació anual. 
� Comissions:Comissions:Comissions:Comissions:  No s’aplicaran comissions. 
� Garantia:Garantia:Garantia:Garantia:  25 % PTE anual. 
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� On formalitzar:  A les entitats bancàries BANKIA, BBVA, LA CAIXA, 
SABADELL o SANTANDER. 

 
Atès que un cop aprovada l’operació per llll’Institut de CrInstitut de CrInstitut de CrInstitut de Crèdit Oficial (ICO)dit Oficial (ICO)dit Oficial (ICO)dit Oficial (ICO), formalitzada 
per l’entitat local amb l’entitat de crèdit i desemborsats els fons per l’ICO, l’entitat de 
crèdit abonarà als proveïdors, a les seves comptes bancàries, l’import de les factures 
incloses en aquesta operació. 
 
Vist informe de Tresoreria en relació al compliment de l’ordre de prelació i on proposen, a 
data 4 d’agost, la següent relació de certificacions i factures pendents de pagament de la 
corporació que compleixen els requisits del RDL 8/2011, de 1 de juliol, i que es 
corresponen a subministraments, obres o serveis, que tenen suport documental i van ser  
entregats abans del 30 d’abril de 2011, per import total de 1.041.012,04 €. 
 
 

Data Número  Proveïdor Descripció Import  

18/03/2011 11000844 ABAST SYSTEMS SA 
TRES ESTACIONS TREBALL PER 
DELINEACIÓ I PORTATIL 

4.998,48 

15/04/2011 104000730 ABC BAIX PENEDES SL PORTALAMP. ESTANCO TUBO D. 26 82,13 
15/04/2011 104000731 ABC BAIX PENEDES SL ADQUISICIÓ MATERIAL TALLER 172,81 

18/04/2011 4184-B ABGL 
SESSIÓ INFORMATIVA 
CONSERVACIÓ SEGUR DE DALT 

306,15 

31/03/2011 125 ABS INFORMATICA SL 
PUBLICACIÓ ESTUDI 
ACCESSIBILITAT  

3.445,60 

19/04/2011 MP / 15 ABS INFORMATICA SL 
MANTENIMENT APLICACIONS SAC 
(eAtiende+eConstruye) 

8.553,47 

30/04/2011 202 ABS INFORMATICA SL 
PD3_11 SESSIONS TREBALLS DE 
FORMACIÓ 

3.304,00 

16/03/2011 A / 3509 
AGENCIA CATALANA DE 
CERTIFICACIO 

CERTIFICATS PERSONALS 
D'IDENTIFICACIO 36 UNITATS 

1.019,52 

29/04/2011 A / 3910 
AGENCIA CATALANA DE 
CERTIFICACIO 

CERTIFICATS PERSONALS 
D'IDENTIFICACIO 10 UNITATS 

333,94 

10/03/2011 11/H - 184 AGUIRRE MARIO ALBERTO 
AJUT PERNOCTACIONS HOTEL 
ANTIGA MARIO A. AGUIRRE 

286,20 

28/02/2011 109917 ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL ABONAMENT PARCIAL RFAC 2487/11 33,73 

20/04/2011 117063 ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL MATERIAL OFICINA TURISME-C1720 432,66 

20/04/2011 117064 ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL 
MATERIAL OFICINA INTERVENCIÓ-
C1719 

95,75 

20/04/2011 117065 ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL 
MATERIAL OFICINA SECRETARIA-
C1702 

99,54 

20/04/2011 117066 ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL 
MATERIAL INFORMATIC 
SECRETARIA-C1703 

108,83 

20/04/2011 117067 ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL MATERIAL OFICINA COMPRES-C1724 10,62 

20/04/2011 117068 ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL MATERIAL OFICINA RENDES-C1701 8,05 

20/04/2011 117069 ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL 
MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA-
C1722 

148,98 

20/04/2011 117070 ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL 
MATERIAL INFORMATIC COMPRES-
C1723 

33,73 

20/04/2011 117071 ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL MATERIAL OFICINA RRHH-C1705 59,34 

20/04/2011 117104 ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL 
MATERIAL INFORMATIC 
URBANISME-C1710 

44,44 

20/04/2011 117295 ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL ABONAMENT PARCIAL RFAC 2397/11 10,62 

29/04/2011 119058 ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL MATERIAL OFICINA COMERÇ-C1749 136,34 

29/04/2011 119323 ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL MATERIAL INFORMATIC SAC-C1746 38,89 

28/02/2011 F168832 BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES SL 
MATERIAL MANTENIMENT ESC. 
SANTA CREU 

88,61 

30/04/2011 F173137 BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES SL 
ALCOHOL DE CREMAR PER A CAL 
BOLAVÀ 

7,01 
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11/04/2011 11004497 BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU AUDITORIA ANY 2011 1.146,96 

17/03/2011 983 
CARPINTERIA METALICA I DELGADO 
SL 

REPARACIÓ PER ACTE 
VANDALISME PORT SEGUR 

850,78 

28/02/2011 2111 CENTRE MEDIC CALAFELL SL 
HONORARIS EN CONCEPTE DELS 
NOU RECONEIXEMENTS MÈDI 

720,00 

28/02/2011 600540000911FAC CLECE SA 
MANTENIMENT NETEJA 
DIPÒSIT/ARXIU MESOS 
GENER/ABRIL 

53,68 

31/03/2011 600540001411FAC CLECE SA 
NETEJA EXTRA LAVABOS PORT 
SEGUR 

96,61 

Data Número  Proveïdor Descripció Import  

14/03/2011 11/0009 COME VA SCP 
CATERING 400 PERSONES 
PRESENTACIÓ MEMORIA MANDAT 

2.106,00 

28/02/2011 46202 COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA 
MATERIAL MANTENIMENT ESC. 
CALAFLEL II 

340,61 

28/02/2011 46204 COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA 
MATERIAL MANTENIMENT LLAR 
PETIT TRENET I ESCOLES 

129,99 

30/04/2011 47182 COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA 
DESPESES MATERIAL 
MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS 

618,27 

30/04/2011 47183 COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA 
MATERIAL DE FERRETERIA PER A 
MANTENIMENTS 

1.072,90 

30/04/2011 47202 COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA MATERIAL LAVABOS PLATJA 152,52 
28/02/2011 28/02/2011 CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES CONVENI SAD CCBP GENER 2011 8.002,43 

28/02/2011 28/02/2011 CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES 
SERVEI ASSESSORAMENT 
PSICOLOGIC GENER 2011 

591,17 

31/03/2011 31/03/2011 CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES CONVENI SAD FEBRER 2011 7.528,58 

31/03/2011 31/03/2011 CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES 
SERVEI ASSESSORAMENT 
PSICOLOGIC FEBRER 2011 

591,17 

14/04/2011 feb-11 CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES 
LIQUIDACIO INFORME AMBIENTAL 
C.R.I. AL-FORKAN 

50,00 

14/04/2011 març-11 CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES 
LIQUIDACIO INFORME ARTURO 
DOMÍNGUEZ 

50,00 

15/04/2011 1761 CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES 
CONVENI SAD SERVEI PSCOLOGIC 
MARÇ 2011 

591,17 

15/04/2011 8019 CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES CONVENI SAD MARÇ 2011 7.450,82 

15/04/2011 oct-11 CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES 
LIQUIDACIO INFORME MONT-MAR 
73 

50,00 

15/04/2011 13 /2011 CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES 
LIQUIDACIO INFORME 
COOPERATIVA AGRICOLA 

50,00 

26/04/2011 gen-11 CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES 
LIQUIDACIO AMBIENTAL PORT 
SEGUR 

50,00 

31/03/2011 3497 
COVARRUBIAS P. CRISTALES I 
ALUMINIOS CALAFELL 

SUBMINISTRE DE QUATRE 
PASADORS TOTEM LLAR TRENET I 

57,11 

26/04/2011 PLTG.CF01/11 CREU ROJA 
PD910_11CONTRACTE EMPRESA 
SERVEIS (16-25 /04 2011) 

3.411,40 

29/04/2011 7015 CRISTALERIA SEGUR SL MATERIAL CEMENTIRI 54,15 

02/04/2011 11/00022 DE BARGAS PEETERS SL 
REPARACIÓ PORTA PÀRQUING 
DDMM SEGUR 

617,73 

30/04/2011 BPP11-110 DIARI DEL BAIX PENEDES SL 
PUBLICITAT CAMPANYA DE SANT 
JORDI 

325,68 

19/01/2011 2954 
ECA ENTITAT COL.LABORADORA DE 
L'ADMINIST. SA 

PD1525_09-INSPECCIONS 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

5.380,36 

19/01/2011 2955 
ECA ENTITAT COL.LABORADORA DE 
L'ADMINIST. SA 

PD1526_09-INSPECCIONS 
INSTAL.ENLLUMENAT PÚBLIC 

11.049,24 

31/03/2011 SM1017/1000028 
EMPRESA COMARCAL 
SERV.MEDIAMB.B.PDES. SL  

PD2347_10 RECOLLIDA SELECTIVA 
3r QUATRIMESTRE 2010 

65.259,00 

07/04/2011 SM1017/1000070 
EMPRESA COMARCAL 
SERV.MEDIAMB.B.PDES. SL  

RECOLLIDA RSU (15 A 31 MARÇ 2011) 115.402,34 

11/02/2011 P2101N00281155 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 224,05 
14/02/2011 P0102N00008452 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 1.073,41 

14/02/2011 P6101N00279529 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 91,87 
14/02/2011 P8101N00143540 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 594,73 
14/02/2011 P8101N00143724 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 264,69 
14/02/2011 P8101N00143809 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 375,23 
15/02/2011 P8101N00146994 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 78,15 
15/02/2011 P8101N00146995 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 1.086,97 

16/02/2011 P8101N00150062 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 90,51 
03/03/2011 P8101N00197987 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 808,32 
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03/03/2011 P8101N00197988 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 747,52 
03/03/2011 P8101N00197989 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 209,45 
03/03/2011 P8101N00197990 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 832,41 
03/03/2011 P8101N00197991 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 1.697,81 

03/03/2011 P8101N00197992 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 294,78 
03/03/2011 P8101N00197993 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 587,78 

 
 

Data Número  Proveïdor Descripció Import  

03/03/2011 P8101N00197995 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 470,64 
03/03/2011 P8101N00197996 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 157,73 

03/03/2011 P8101N00197997 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 556,02 
03/03/2011 P8101N00197998 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 371,09 
03/03/2011 P8101N00197999 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 400,70 
03/03/2011 P8101N00198000 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 445,39 
03/03/2011 P8101N00198001 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 352,49 
04/03/2011 P8101N00208354 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 202,49 

04/03/2011 P8101N00209432 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 364,69 
04/03/2011 P8101N00209433 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 983,05 
04/03/2011 P8101N00209434 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 646,83 
04/03/2011 P8101N00209435 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 613,80 
04/03/2011 P8101N00209436 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 1.116,23 
04/03/2011 P8101N00209437 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 951,91 

04/03/2011 P8101N00209438 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 930,03 
04/03/2011 P8101N00209439 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 1.029,59 
04/03/2011 P8101N00210959 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 253,72 
04/03/2011 P8101N00210960 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 385,73 
08/03/2011 P8101N00216047 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 1.816,37 
08/03/2011 P8101N00216049 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 224,74 

08/03/2011 P8101N00216050 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 1.205,72 
08/03/2011 P8101N00216051 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 1.081,09 
08/03/2011 P8101N00216052 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 1.234,35 
09/03/2011 P5101N00386587 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 242,10 
09/03/2011 P6101N00435760 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 98,74 
09/03/2011 P8101N00219482 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 1.163,96 

09/03/2011 P8101N00220082 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 746,21 
09/03/2011 P8101N00220083 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 474,21 
09/03/2011 P8101N00220084 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 597,91 
09/03/2011 P8101N00220085 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 791,43 
09/03/2011 P8101N00220086 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 920,97 
09/03/2011 P8101N00220087 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 813,36 

09/03/2011 P8101N00220088 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 311,82 
09/03/2011 P8101N00220089 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 422,30 
09/03/2011 P8101N00220090 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 602,74 
09/03/2011 P8101N00220797 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 454,02 
09/03/2011 P8101N00220798 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 642,53 
09/03/2011 P8101N00220800 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 278,72 

09/03/2011 P8101N00220801 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 391,22 
09/03/2011 P8101N00220802 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 599,42 
09/03/2011 P8101N00220804 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 1.055,10 
09/03/2011 P8101N00220805 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 694,01 
09/03/2011 P8101N00220806 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 506,79 
09/03/2011 P8101N00220807 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 1.327,46 

09/03/2011 P8101N00220808 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 787,01 
09/03/2011 P8101N00220809 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 587,10 
09/03/2011 P8101N00220810 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 1.070,84 
09/03/2011 P8101N00220811 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 357,80 
09/03/2011 P8101N00220812 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 566,93 
10/03/2011 P8101N00223529 ENDESA ENERGIA SAU ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2011 1.274,79 

28/02/2011 92 
EQUIPOS Y SERVICIOS DEL 
NORDOESTE 

REPARACIÓ CONTENIDOR C. PAU 
NERUDA 

362,02 

29/03/2011 B / 15232 EXBER SEGURIDAD SL 
MANTENIMENT EXTINTORS 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 2011 

14.503,29 

31/03/2011 110249 
EXCAVACIONS I ENDERROCS VALLES 
SL 

CONTENIDOR RUNES CENTRE 
OBERT  

68,04 
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03/03/2011 3031103 FALCON CENTRE CATALUNYA 
PD148_11 CAPTURA COLOMS 
EXERCICI FEBRER 2011 

708,00 

31/03/2011 31031101 FALCON CENTRE CATALUNYA 
PD148_11 CAPTURA COLOMS 
EXERCICI MARÇ 

708,00 

01/04/2011 1041101 FALCON CENTRE CATALUNYA 
PD148_11 CAPTURA COLOMS ABRIL 
2011 

708,00 

 
 
 

Data Número  Proveïdor Descripció Import  

30/04/2011 53614 FEMAREC SCCL 
RECOLLIDA I DESTRUCCIÓ DE 641 
ARXIVADORS+20 ARXIU 

577,31 

27/02/2011 200563 FERRETERIA JAUME SA 
CARBO I PASTILLES ACTE GENT 
GRAN 

59,85 

24/04/2011 204366 FERRETERIA JAUME SA MATERIAL CEMENTIRI 52,83 

24/04/2011 204367 FERRETERIA JAUME SA MATERIAL PLA D'OCUPACIÓ RIERES 107,43 

30/04/2011 3444 FERROS POCH SA 
SUBMINISTRE MATERIAL 
MANTENIMENTS 

447,15 

10/01/2011 201001 FLORES PARDO JUDITH AMPA STA. CREU 140,00 

23/04/2011 197 FOLCH MURILLO ESTHER – IDEAS 
PROMOCIÓ MUSICAL DIADA DE 
SANT JORDI 

590,00 

15/04/2011 2011026 FORN BOLET SL 
PANETS PEL DINAR DE LA FESTA 
"EL CALAFELL + GRAN" 

183,23 

13/04/2011 103095 FOXEN BUILDING SL 
ALLOTJAMENT DOCENT CONGRÉS 
IMMOBILIARI CALAFELL 

50,00 

29/04/2011 11-003 FUSTABRIC 95 SL 
FACTURA NUM. 11-003 - IMPORT 
943,64 EUROS 

943,64 

31/03/2011 1104/00228 GAM DIVISIONES ESPECIALIZADAS SL GRUP ELECTRÒGEN CARNAVAL 472,00 

13/04/2011 11000294 GARDEN VIVES SL 
Lloguer plantes acte dependencies 
municipals  

70,80 

25/04/2011 11000337 GARDEN VIVES SL 
ROSES SANT JORDI CALAFELL 
RADIO 

190,00 

25/04/2011 11000338 GARDEN VIVES SL 
RAM I ROSES CAMPANYA DE SANT 
JORDI 

80,00 

11/02/2011 nov-22 GINTONIC COMUNICACIO SL 
SERIGRAFIA VESTUARI POLICIA-
C1729 

174,64 

07/03/2011 nov-33 GINTONIC COMUNICACIO SL 
CARTELLS, DISSENY I MAQUETACIO 
RETOLS DIA DONA 

409,46 

28/03/2011 nov-66 GINTONIC COMUNICACIO SL 
SERIGRAFIA VESTUARI POLICIA-
C1730 

236,00 

08/04/2011 nov-81 GINTONIC COMUNICACIO SL 
SERIGRAFIA VESTUARI POLICIA-
C1765 

55,46 

31/01/2011 QDL_11-001040 
GRUPO EDITORIAL EL DERECHO Y 
QUANTOR SL 

PD977_11CONSULTORIA JURÍDICA 2.083,29 

22/02/2011 PUB / 101094 HERMES COMUNICACIONS SA 
PUBLICACIÓ ANUNCI EXP. FINCA C/ 
PENYES 4 

623,04 

25/01/2011 068/11 INSERTEC SL 
REPARACIÓ AIRE CONDICIONAT 
ÀREA INFORMÀTICA 

548,96 

31/01/2011 085/11 INSERTEC SL 
REPARACIÓ AIRE CONDICIONAT 
ÀREA INFORMÀTICA 

281,08 

15/03/2011 195/11 INSERTEC SL 
REPARACIÓ AIRE CONDICIONAT 
ALCALDIA 

1.146,09 

05/04/2011 20110041 INSTAL.LACIONS MAÑE SL 
REPARACIÓ BOMBA PISCINA MAS 
ROMEU 

671,72 

05/04/2011 20110043 INSTAL.LACIONS MAÑE SL 
REPARACIONS ENLLUMENAT Z.E 
CALAFELL PARC 

161,54 

05/04/2011 20110044 INSTAL.LACIONS MAÑE SL 
REPARACIONS ENLLUMENAT 
SECTOR 5B SEGUR DALT 

4.116,42 

05/04/2011 20110045 INSTAL.LACIONS MAÑE SL 
REPARACIO LLUMINÀRIES AV. 
MARCA HISPANICA (5B) 

295,44 

18/02/2011 12000086 INSTAL.LACIONS S.J. MERCADER SL 
MUNTATGE I DESMUNTATGE FIRA 
DE SANT VALENTI 

1.082,80 

26/04/2011 Q11/27 INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCS 
QUOTA SOCI 2011 APORTACIÓ 
BIBLIOTECA VENTURA GASSO 

42,00 
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31/01/2011 feb-11 INTEGRAL ACTION LOCAL SL 
TREBALLS AMPLIACIÓ MAPA 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

6.063,00 

04/03/2011 A/ 421 INVERTER ELECTRONICA SL MANTENIMENT SAIS 2011 4411-B 295,00 
04/03/2011 A/ 422 INVERTER ELECTRONICA SL MANTENIMENT SAIS 2011 4410-B 295,00 

05/04/2011 A/ 588 INVERTER ELECTRONICA SL 
MANTENIMENT SAIS 2011 Nº 1690/99-
B 

1.234,28 

01/03/2011 82 JJ FUSTERS MECA SL 
SUBMINISTRE 1 PAL CIRCULAR 
LLAR TERROSSETS 

36,34 

 
Data Número  Proveïdor Descripció Import  

13/04/2011 D 059726/11 
LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES 
SA 

TRASLLAT ALUMNES DES DE L'INS 
CAMÍ DE MAR A TGN I 

290,00 

27/04/2011 D 059773/11 
LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES 
SA 

PD834_11TRANSPORT ALUM 3r 
PISCINA 30 SERVEIS X 95€ 

95,00 

29/04/2011 D 059776/11 
LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES 
SA 

PD834_11TRANSPORT ALUM 3r 
PISCINA 30 SERVEIS X 95€ 

95,00 

29/04/2011 D 059777/11 
LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES 
SA 

PD834_11TRANSPORT ALUM 3r 
PISCINA 30 SERVEIS X 95€ 

95,00 

29/04/2011 D 059778/11 
LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES 
SA 

PD834_11TRANSPORT ALUM 3r 
PISCINA 30 SERVEIS X 95€ 

95,00 

23/03/2011 1002-11 LIDERA FORMACION SL 
FORMACIÓ CURS EXPERT 
COMPTABLE 

2.700,00 

28/04/2011 2972 
MAQUIEIRA RAMOS MANUEL -
ELECTRONICA MAQUIEIRA 

REPARACIO EQUIP MÚSCIA POSA-HI 
OLI 

42,48 

13/04/2011 113/2011 
MARTIN MARTIN FRANCISCO JOSE -
REGISTRE DE LA PROPIETAT- 

INSCRIPCIO REG. DE LA 
PROP.REPAR. PG. S. ANTONI 

1.113,64 

22/03/2011 266/2011 MARTINEZ BASTIDA M. JOSEPA RECURS J.VIDAL-E.RAVENTOS 286,39 

26/04/2011 002/11 MITNIK FISCHMAN ALEJANDRA  
CURS DE CONSTEL·LACIONS 
FAMILIARS 

339,15 

25/03/2011 C061/11 
MUSICA I TEATRE PER A NENS I JOVES 
SL- ATOT 

PD50_11AUDICIONS MUSICALS LES 
ESCOLES DE PRIMÀRIA 

3.537,00 

08/04/2011 V14111 NANFOR IBERICA SL 
FORMACIÓ ON-LINE GESTIÓ I 
DIRECCIO D'EQUIPS 

2.242,00 

08/04/2011 V14211 NANFOR IBERICA SL 
FORMACIÓ ON-LINE GESTIÓ I 
DIRECCIO D'EQUIPS 

675,00 

29/03/2011 2011-004 NORDLOF KRISTINA 
CREAR IMATGE CORPORATIVA 
(LOGOTIP) 

1.821,04 

10/03/2011 51 NUTE 3000 SL 
PD559_11 SUBMINISTRE CARPES 
ACTES ESPORTIUS 

1.636,66 

25/02/2011 1101085 OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL 
MATERIAL INFORMATIC CULTURA-
C1727 

275,95 

30/03/2011 1102195 OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL 
MATERIAL INFORMATIC MEDI 
AMBIENT-C1661 

283,20 

30/04/2011 1.103.485 OLIVE RUEDA SL 
MATERIAL HIGIÈNIC SANITARI 
MERCAT MUNICIPAL 

229,51 

27/04/2011 2011/110162 ONADA EDICIONS SL 5 EX. LLIBRE TABULA BRASA 60,00 

20/04/2011 FAC3110526 
OPENRET OPERADOR IP DE 
SOLUCIONES 

ADQUISICIÓ DE TRES TELÈFONS IP 
PER A SUBSTITUIR 

1.197,70 

10/01/2011 T-1100075 PLANA FABREGA SERINSEG SL recepció alarma període 1/01/11 - 1/12/12. 164,22 

27/04/2011 02/0000400 POLY KLYN SL 
SERVEI EXTRA 4 CABINES 
SANITÀRIES PLATJA 

177,00 

29/04/2011 9180 PROJECT TELECOM 034 SL 
INSTAL·LAR SISTEMA DE CABLEJAT 
DE 24 PUNTS XARXA 

1.919,92 

27/01/2011 1110356 QUIBAC SA 
PD2039_10 MILLORES PARA-LLAMPS 
ESC. EL CASTELL 

2.696,05 

14/04/2011 1111855 QUIBAC SA 
VERIFICACIÓ ANUAL PARA-LLAMPS 
ESC. GINESTA 

118,00 

20/04/2011 52-11 
RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS 
PUBLIK MEDIA 

PANCARTES LONA FIRA DEL 
TERRÒS 

624,22 

16/02/2011 F22258 RAVENTOS SUAU SCP 
PD312_11 1000 GUIES CENTRES 
EDUCATIUS MAQUETACIÓ 

1.528,18 

21/04/2011 F22463 RAVENTOS SUAU SCP 
DISSENY I EDICIÓ CARTELLS SANT 
JORDI 2011 

401,83 

21/04/2011 F22464 RAVENTOS SUAU SCP 
EDICIO DELS RASQUES DE SANT 
JORDI 2011 

1.490,00 

27/04/2011 F22471 RAVENTOS SUAU SCP 
700 CARTELLS + 10000 TRÍPTICS 
FIRA DEL TERRÒS 

1.096,53 
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04/02/2011 619 REFRIGERACIO INTEGRAL SCP 
REPARACIÓ AIRE CONDICIONAT 
DDMM SEGUR 

605,34 

19/03/2011 624 REFRIGERACIO INTEGRAL SCP 
REPARACIÓ AIRE CONDICIONAT 
BENESTAR SOCIAL SEGUR 

955,80 

05/04/2011 626 REFRIGERACIO INTEGRAL SCP 
NETEJA I REPARACIÓ DELS EQUIPS 
DE CLIMATITZACIÓ DE 

2.017,48 

 
 

Data Número  Proveïdor Descripció Import  

23/04/2011 11/003 ROURA GUARDIA XAVIER PLA DE BARRIS 566,40 

30/04/2011 00778 CPL 
SERVEI ANTIPLAGUES, HIGIENE I 
CONT.AMBIENT.SA 

TRACTAMENT MOSQUITS 908,60 

31/01/2011 40.076 / 2.011 SERVEI DE PREVENCIO GAUDI SL 
COORDINACIÓ S I S ENLL. 
CALAFELL PARC 

862,40 

02/02/2011 4 /2010-11 
SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE 
CARTRO SL 

BONIFICACIÓ QUOTA 
D'ESCOLARITZACIÓ 33% 
DESCOMPTE 

679,98 

02/02/2011 5/2010-11 
SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE 
CARTRO SL 

BONIFICACIÓ QUOTA 
D'ESCOLARITZACIÓ 33% 
DESCOMPTE 

777,12 

02/03/2011 8/2010-11 
SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE 
CARTRO SL 

BONIFICACIÓ QUOTA 
D'ESCOLARITZACIÓ 33% 
DESCOMPTE 

339,99 

02/03/2011 9/2010-11 
SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE 
CARTRO SL 

BONIFICACIÓ QUOTA 
D'ESCOLARITZACIÓ 33% 
DESCOMPTE 

534,27 

04/04/2011 12 /2010-11 
SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE 
CARTRO SL 

BONIFICACIÓ QUOTA 
D'ESCOLARITZACIÓ 33% 
DESCOMPTE 

339,99 

04/04/2011 13/2010-11 
SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE 
CARTRO SL 

BONIFICACIÓ QUOTA 
D'ESCOLARITZACIÓ 33% 
DESCOMPTE - 

437,13 

23/02/2011 FE02-57 
SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC SA 

PD2369_10-CERT. 5 
REMODEL.ENLLUM.URB.CALAFELL 
PARC 

59.089,58 

28/02/2011 2011/116 SERVEIS TARRACO NOVA SCP 
SUBMINISTRAMENT AIGUA FEBRER 
2011-CONT.SECRETARIA  

25,46 

31/03/2011 2011/259 SERVEIS TARRACO NOVA SCP CONSUM AIGUA BIBLIOTEQUES 24,88 

30/04/2011 2011/490 SERVEIS TARRACO NOVA SCP 
PD20_11CONSUM GARRAFES GOTS 
SAC ABRIL  

20,74 

30/04/2011 2011/491 SERVEIS TARRACO NOVA SCP 
CONSUM AIGUA ANUAL ALCALDIA I 
RADIO 

20,74 

30/04/2011 2011/492 SERVEIS TARRACO NOVA SCP 
SUBMINIST. AIGUA SECRETARIA-
CONTRACT. ABRIL 2011 

20,74 

30/04/2011 2011/493 SERVEIS TARRACO NOVA SCP SUBMINISTRE AIGUA VIA PUBLICA 31,10 

30/04/2011 2011/494 SERVEIS TARRACO NOVA SCP 
PD36_11 AIGUA PER A LA POLICIA 
LOCAL ANY 2011 

118,13 

30/04/2011 2011/496 SERVEIS TARRACO NOVA SCP 
PREVISIÓ CONSUM ANUAL D'AIGUA 
DE LES BIBLIOTEQUES 

27,24 

30/04/2011 2011/497 SERVEIS TARRACO NOVA SCP 
PD20_11CONSUM GARRAFES GOTS 
INTER+TRES  

31,10 

30/04/2011 2011/498 SERVEIS TARRACO NOVA SCP 
PD20_11LLOGUER 4FONTS 
D'AIGUA+CONSUM GARRAFES GOTS 

20,74 

30/04/2011 2011/499 SERVEIS TARRACO NOVA SCP 
PD20_11CONSUM GARRAFES GOTS 
RENDES ABRIL 

20,74 

30/04/2011 2011/500 SERVEIS TARRACO NOVA SCP SUBMINISTRE AIGUA BRIGADA 159,82 

30/04/2011 2011/502 SERVEIS TARRACO NOVA SCP 
SUBMINISTRE AIGUA DIPOSIT DE 
VEHICLES 

31,39 

30/04/2011 2011/503 SERVEIS TARRACO NOVA SCP 10 BIDONS FONT AIGUA 8 LITRES/U. 20,74 
30/04/2011 2011/504 SERVEIS TARRACO NOVA SCP AIGUA B.SOCIAL ABRIL 2011 20,74 

05/04/2011 48.319 SERVICIOS DEPEC SL 
PD143_11 DESRATITZACIÓ TERME 
MPAL ABRIL 

292,24 

20/04/2011 1.553 SERVICIOS DEPEC SL 
TRACTAMENT DESINSECTACIÓ 
ESCOLA TALLER 

330,40 

20/04/2011 1.554 SERVICIOS DEPEC SL 
TRACTAMENT DESINSECTACIÓ 
ACOPIO 

125,75 
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29/04/2011 208032 SUCAR LAGUNA JORGE 
OBSEQUIS PER AL DIA DE LA DANSA 
- 450u 

503,17 

11/04/2011 7830134286 
SUMINISTROS INTEGRALES DE 
OFICINA SA 

MATERIAL OFICINA SECRETARIA-
C1707 

61,81 

11/04/2011 7830134288 
SUMINISTROS INTEGRALES DE 
OFICINA SA 

MATERIAL OFICINA JUTJAT DE PAU-
C1708 

61,81 

Data Número  Proveïdor Descripció Import  

31/03/2011 028/11 TALLER DE RECURSOS SL 
PD163_11 MANTENIMENT GESTIÓ 
DEL SISTEMA 

1.770,00 

31/01/2011 11C / 158 
TECNICAS ESPECIALES DE SEGURIDAD 
Y APLICACIONES SL 

FINALITZACIÓ TREBALLS S I S 
SERVEIS SEGUR ZONA EST 

44,10 

24/01/2011 02-nov 
TUBAU LAJARA ABOGADOS 
ASOCIADOS SCP 

CONTENCIOS LEO STOBER 6.180,00 

28/02/2011 10507FACT110009 URBASER SA 
AMORTITZACIÓ CONTENIDORS 
FEBRER 2011 

2.794,57 

28/02/2011 10507FACT110010 URBASER SA 
AMPLIACIÓ PAPERERES FEBRER 
2011 

6.260,65 

28/02/2011 10507FACT110011 URBASER SA 
AMPLIACIÓ HIDRONETEJADORES 
FEBRER 2011 

13.039,07 

28/02/2011 10507FACT110012 URBASER SA AMPLIACIÓ MOBLES FEBRER 2011 11.092,68 

28/02/2011 10507FACT110013 URBASER SA 
CONTRACTE PRINCIPAL FEBRER 
2011 

241.175,36 

31/03/2011 10507FACT110020 URBASER SA REVISIÓ IPC GENER I FEBRER 2011 18.133,11 

31/03/2011 10507FACT110021 URBASER SA 
CONT.RSU(1-15 MARÇ) I SERVEI 
NETEJA (1-31 MARÇ) 

205.843,59 

31/03/2011 10507FACT110022 URBASER SA 
TRACTAMENT DE RESIDUS FEBRER 
2011 

85.198,06 

02/03/2011 100757 URBE SBD SL 
REPARACIÓ JOC INFANTIL PARC DE 
LA PAU 

252,76 

26/04/2011 100845 URBE SBD SL 
PD139_11 MANTENIMENT JOCS 
INFANTILS ABRIL 

1.506,51 

18/04/2011 11/H - 260 VALLES FERRE SALVADOR  
ALLOTJAMENT 3 PROF. ESCOLA 
VISITANT INTERCANVI 

1.497,10 

31/03/2011 274.177 VDA DE ANTONIO FONT SA MATERIAL LAVABO CENTRE OBERT 680,57 

30/04/2011 274.254 VDA DE ANTONIO FONT SA 
GUIES PER A LES PLAQUES DEL 
SOSTRE MASIA I ED. VID 

140,30 

09/04/2011 0045-11 
VERT BARATA M TERESA -MUSICAL 
DIFUSIÓ- 

ACTUACIÓ DE LA CIA. ÒPERA 
CÒMICA DE BARCELONA  

2.301,00 

11/04/2011 373510 WURTH ESPAÑA SA 
SUBMINISTRAMENT MATERIAL 
MANTENIMENTS 

882,72 

27/04/2011 7035712 WURTH ESPAÑA SA ABONAMENT PART RFAC 2547/11 882,72 

24/03/2011 0323300R ZARDOYA OTIS SA 
NETEJA INTERIOR I COMPONENTS 
DE L'ASCENSOR AMB 

2.616,10 

20/04/2011 0323437A ZARDOYA OTIS SA 
REPARACIÓ ASCENSOR DDMM 
PLATJA 

97,01 

Import total 1.041.012,04 

 
Atès que les condicions financeres no varien en funció de l’entitat bancària amb la que es 
formalitzi el crèdit, el criteri adoptat per l’Ajuntament de Calafell a l’hora de triar ha estat 
el volum d’operacions amb cada una de les entitats bancàries. Per tant, veiem convenient 
formalitzar aquesta operació de crèdit amb l’entitat bancària Banco de Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. (BBVA). 
 
Vist que l’Ajuntament de Calafell va aprovar la liquidació del pressupost de la corporació i 
dels seus organismes autònoms, corresponent a l’exercici 2010, donant compte al Ple de 
la corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 6 de juny de 2011. 
 
Vist informe d’Intervenció, acreditant el compliment dels requisits exigits pel Reial Decret 
Llei 8/2011, de 1 de juliol, i on s’informa favorablement a sol·licitar per part del Ple 
d’aquesta corporació finançament a l’Institut de Crèdit Oficial (línea ICO entitats locals 
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2011), i formalitzar-lo amb l’entitat bancària Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
(BBVA), per tal de cancel·lar deutes amb proveïdors per un import total de 1.041.012,04 € 
d’acord amb el següent detall: 
 

ProveProveProveProveïdordordordor    
Import deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancel·lar lar lar lar 

segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011    

ABAST SYSTEMS SA 4.998,48 

ABC BAIX PENEDES SL 254,94 

ABGL 306,15 

ABS INFORMATICA SL 15.303,07 

AGENCIA CATALANA DE CERTIFICACIO 1.353,46 

AGUIRRE MARIO ALBERTO 286,20 

ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL 1.261,52 

BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES SL 95,62 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU 1.146,96 

CARPINTERIA METALICA I DELGADO SL 850,78 

CENTRE MEDIC CALAFELL SL 720,00 

CLECE SA 150,29 

COME VA SCP 2.106,00 

COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA 2.314,29 

CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES 25.005,34 

COVARRUBIAS P. CRISTALES I ALUMINIOS CALAFELL 57,11 

CREU ROJA 3.411,40 

CRISTALERIA SEGUR SL 54,15 

DE BARGAS PEETERS SL 617,73 

DIARI DEL BAIX PENEDES SL 325,68 

ECA ENTITAT COL.LABORADORA DE L'ADMINIST. SA 16.429,60 

EMPRESA COMARCAL SERV.MEDIAMB.B.PDES. SL  180.661,34 

EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDOESTE 362,02 

EXBER SEGURIDAD SL 14.503,29 

EXCAVACIONS I ENDERROCS VALLES SL 68,04 

FALCON CENTRE CATALUNYA 2.124,00 

FEMAREC SCCL 577,31 

FERRETERIA JAUME SA 220,11 

FERROS POCH SA 447,15 

FLORES PARDO JUDITH 140,00 

FOLCH MURILLO ESTHER – IDEAS 590,00 

FORN BOLET SL 183,23 

FOXEN BUILDING SL 50,00 

FUSTABRIC 95 SL 943,64 
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ProveProveProveProveïdordordordor    
Import deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancel·lar lar lar lar 

segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011    

GAM DIVISIONES ESPECIALIZADAS SL 472,00 

GARDEN VIVES SL 340,80 

GINTONIC COMUNICACIO SL 875,56 

GRUPO EDITORIAL EL DERECHO Y QUANTOR SL 2.083,29 

HERMES COMUNICACIONS SA 623,04 

INSERTEC SL 1.976,13 

INSTAL.LACIONS MAÑE SL 5.245,12 

INSTAL.LACIONS S.J. MERCADER SL 1.082,80 

INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCS 42,00 

INTEGRAL ACTION LOCAL SL 6.063,00 

INVERTER ELECTRONICA SL 1.824,28 

JJ FUSTERS MECA SL 36,34 

LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES SA 670,00 

LIDERA FORMACION SL 2.700,00 

MAQUIEIRA RAMOS MANUEL -ELECTRONICA MAQUIEIRA 42,48 

MARTIN MARTIN FRANCISCO JOSE -REGISTRE DE LA PROPIETAT- 1.113,64 

MARTINEZ BASTIDA M. JOSEPA 286,39 

MITNIK FISCHMAN ALEJANDRA  339,15 

MUSICA I TEATRE PER A NENS I JOVES SL- ATOT 3.537,00 

NANFOR IBERICA SL 2.917,00 

NORDLOF KRISTINA 1.821,04 

NUTE 3000 SL 1.636,66 

OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL 559,15 

OLIVE RUEDA SL 229,51 

ONADA EDICIONS SL 60,00 

OPENRET OPERADOR IP DE SOLUCIONES 1.197,70 

PLANA FABREGA SERINSEG SL 164,22 

POLY KLYN SL 177,00 

PROJECT TELECOM 034 SL 1.919,92 

QUIBAC SA 2.814,05 

RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS PUBLIK MEDIA 624,22 

RAVENTOS SUAU SCP 4.516,54 

REFRIGERACIO INTEGRAL SCP 3.578,62 

ROURA GUARDIA XAVIER 566,40 

SERVEI ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONT.AMBIENT.SA 908,60 

SERVEI DE PREVENCIO GAUDI SL 862,40 

SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL 3.108,48 

ProveProveProveProveïdordordordor    
Import deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancel·lar lar lar lar 

segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011    
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SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA 59.089,58 

SERVEIS TARRACO NOVA SCP 594,30 

SERVICIOS DEPEC SL 748,39 

SUCAR LAGUNA JORGE 503,17 

SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA 123,62 

TALLER DE RECURSOS SL 1.770,00 

TECNICAS ESPECIALES DE SEGURIDAD Y APLICACIONES SL 44,10 

TUBAU LAJARA ABOGADOS ASOCIADOS SCP 6.180,00 

URBASER SA 583.537,09 

URBE SBD SL 1.759,27 

VALLES FERRE SALVADOR  1.497,10 

VDA DE ANTONIO FONT SA 820,87 

VERT BARATA M TERESA -MUSICAL DIFUSIÓ- 2.301,00 

WURTH ESPAÑA SA 1.765,44 

ZARDOYA OTIS SA 2.713,11 

ENDESA ENERGIA SAU 42.631,57 

Import totalImport totalImport totalImport total    1.041.012,041.041.012,041.041.012,041.041.012,04    

 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
- Reial Decret Llei 8/2011, de 1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de 

control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets 
per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de 
simplificació administrativa. 

 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
 
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de 

desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària. 
 
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic. 
 
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials. 
 
Atès que es compleixen els següents requisits per tal de formalitzar aquesta operació 
d’endeutament: 

� Tenir aprovada la liquidació dels pressupostos del 2010. 
� Informe favorable de la Intervenció de l’Ens Local. 
� Informe de Tresoreria de l’Entitat en relació a l’ordre de prelació (pimes i autònoms 

i antiguitat). 
� Tenir suport documental dels deutes amb els proveïdors. 
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Vist que per tal de sol·licitar aquest finançament a l’ICO, el Ple de la corporació local ha 
d’autoritzar la sol·licitud de préstec mitjançant acord on s’explicaran els criteris adoptats 
pel compliment del Reial Decret Llei 8/2011, de 1 de juliol. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb els vots a favor dels membres de CIU I PPC 
i les abstencions dels membres del PSC i d’UAM acorda proposar al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Sol·licitar finançament a llll’Institut de CrInstitut de CrInstitut de CrInstitut de Crèdit Oficial (ICO) per import de dit Oficial (ICO) per import de dit Oficial (ICO) per import de dit Oficial (ICO) per import de 
1.041.012,04 1.041.012,04 1.041.012,04 1.041.012,04 €, , , , amb la finalitat de cancel·lar deutes deutes deutes deutes de lde lde lde l’Ajuntament de Calafell amb Ajuntament de Calafell amb Ajuntament de Calafell amb Ajuntament de Calafell amb 
empreses i autempreses i autempreses i autempreses i autònoms, noms, noms, noms, d’acord amb el següent detall: 
 
 

ProveProveProveProveïdordordordor    
Import deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancel·lar lar lar lar 

segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011    

ABAST SYSTEMS SA 4.998,48 

ABC BAIX PENEDES SL 254,94 

ABGL 306,15 

ABS INFORMATICA SL 15.303,07 

AGENCIA CATALANA DE CERTIFICACIO 1.353,46 

AGUIRRE MARIO ALBERTO 286,20 

ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL 1.261,52 

BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES SL 95,62 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU 1.146,96 

CARPINTERIA METALICA I DELGADO SL 850,78 

CENTRE MEDIC CALAFELL SL 720,00 

CLECE SA 150,29 

COME VA SCP 2.106,00 

COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA 2.314,29 

CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES 25.005,34 

COVARRUBIAS P. CRISTALES I ALUMINIOS CALAFELL 57,11 

CREU ROJA 3.411,40 

CRISTALERIA SEGUR SL 54,15 

DE BARGAS PEETERS SL 617,73 

DIARI DEL BAIX PENEDES SL 325,68 

 

ProveProveProveProveïdordordordor    
Import deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancel·lar lar lar lar 

segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011    

ECA ENTITAT COL.LABORADORA DE L'ADMINIST. SA 16.429,60 

EMPRESA COMARCAL SERV.MEDIAMB.B.PDES. SL  180.661,34 

EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDOESTE 362,02 

EXBER SEGURIDAD SL 14.503,29 

EXCAVACIONS I ENDERROCS VALLES SL 68,04 

FALCON CENTRE CATALUNYA 2.124,00 
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FEMAREC SCCL 577,31 

FERRETERIA JAUME SA 220,11 

FERROS POCH SA 447,15 

FLORES PARDO JUDITH 140,00 

FOLCH MURILLO ESTHER – IDEAS 590,00 

FORN BOLET SL 183,23 

FOXEN BUILDING SL 50,00 

FUSTABRIC 95 SL 943,64 

GAM DIVISIONES ESPECIALIZADAS SL 472,00 

GARDEN VIVES SL 340,80 

GINTONIC COMUNICACIO SL 875,56 

GRUPO EDITORIAL EL DERECHO Y QUANTOR SL 2.083,29 

HERMES COMUNICACIONS SA 623,04 

INSERTEC SL 1.976,13 

INSTAL.LACIONS MAÑE SL 5.245,12 

INSTAL.LACIONS S.J. MERCADER SL 1.082,80 

INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCS 42,00 

INTEGRAL ACTION LOCAL SL 6.063,00 

INVERTER ELECTRONICA SL 1.824,28 

JJ FUSTERS MECA SL 36,34 

LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES SA 670,00 

LIDERA FORMACION SL 2.700,00 

MAQUIEIRA RAMOS MANUEL -ELECTRONICA MAQUIEIRA 42,48 

MARTIN MARTIN FRANCISCO JOSE -REGISTRE DE LA PROPIETAT- 1.113,64 

MARTINEZ BASTIDA M. JOSEPA 286,39 

MITNIK FISCHMAN ALEJANDRA  339,15 

MUSICA I TEATRE PER A NENS I JOVES SL- ATOT 3.537,00 

NANFOR IBERICA SL 2.917,00 

NORDLOF KRISTINA 1.821,04 

NUTE 3000 SL 1.636,66 

OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL 559,15 

ProveProveProveProveïdordordordor    
Import deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancel·lar lar lar lar 

segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011    
OLIVE RUEDA SL 229,51 
ONADA EDICIONS SL 60,00 
OPENRET OPERADOR IP DE SOLUCIONES 1.197,70 
PLANA FABREGA SERINSEG SL 164,22 
POLY KLYN SL 177,00 
PROJECT TELECOM 034 SL 1.919,92 
QUIBAC SA 2.814,05 
RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS PUBLIK MEDIA 624,22 
RAVENTOS SUAU SCP 4.516,54 
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REFRIGERACIO INTEGRAL SCP 3.578,62 
ROURA GUARDIA XAVIER 566,40 
SERVEI ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONT.AMBIENT.SA 908,60 
SERVEI DE PREVENCIO GAUDI SL 862,40 
SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL 3.108,48 
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA 59.089,58 
SERVEIS TARRACO NOVA SCP 594,30 
SERVICIOS DEPEC SL 748,39 
SUCAR LAGUNA JORGE 503,17 
SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA 123,62 
TALLER DE RECURSOS SL 1.770,00 
TECNICAS ESPECIALES DE SEGURIDAD Y APLICACIONES SL 44,10 
TUBAU LAJARA ABOGADOS ASOCIADOS SCP 6.180,00 
URBASER SA 583.537,09 
URBE SBD SL 1.759,27 
VALLES FERRE SALVADOR  1.497,10 
VDA DE ANTONIO FONT SA 820,87 
VERT BARATA M TERESA -MUSICAL DIFUSIÓ- 2.301,00 
WURTH ESPAÑA SA 1.765,44 
ZARDOYA OTIS SA 2.713,11 
ENDESA ENERGIA SAU 42.631,57 

Import totalImport totalImport totalImport total    1.041.012,041.041.012,041.041.012,041.041.012,04    

    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Formalitzar una operació de crèdit a llarg termini per import de 1.041.012,04 €, 
amb l’entitat Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), per cancel·lar deute de 
l’entitat local amb proveïdors, amb les condicions financeres següents: 
 
� ImportImportImportImport    de lde lde lde l’operacioperacioperacioperació::::  No podrà ser superior al 25% del PTE del 2011 de l’entitat 

local, descomptats els reintegraments pendents del 2008 i 
anterior, i els interessos estimats. 

� Modalitat:Modalitat:Modalitat:Modalitat:  Préstec. 
� Tipus dTipus dTipus dTipus d’interinterinterinterès:s:s:s:  Fixe, màxim del 6,5 %. 
� AmortitzaciAmortitzaciAmortitzaciAmortització    i cari cari cari carència:ncia:ncia:ncia:  3 anys sense carència amb liquidació anual. 
� Comissions:Comissions:Comissions:Comissions:  No s’aplicaran comissions. 
� Garantia:Garantia:Garantia:Garantia:  25 % PTE anual. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit resta 
garantida pel 25 % de la participació en els tributs de l’Estat anual. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Comunicar aquesta operació d’endeutament a l’òrgan competent en el termini 
d’un mes des de la seva formalització. 
 
CINQUCINQUCINQUCINQUÈ....---- Autoritzar a la Tinent d’Alcalde l’Àrea de Serveis Interns, la senyora Montserrat 
López Ureña, per tal de realitzar tots els tràmits necessaris i signar els documents que es 
requereixin per tal de sol·licitar i formalitzar l’operació de crèdit aprovada. 
 
SISSISSISSISÈ....----    Donar compte de l’aprovació d’aquest acord a l’Institut de Crèdit Oficial, al Banco 
de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. i als departament d’Intervenció i Tresoreria de 
l’Ajuntament de Calafell. 
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Sra. Lopez:  A veure, la línea ICO és una facilitat que es dóna per poder fer front a pagar 
proveïdors, deutes fins el 30 d’abril del 2011. Nosaltres,  tenint en compte la situació 
econòmica i de crisis que pateix el país,  doncs hem cregut,  i sabem que nosaltres tenim 
un endarreriment en pagaments amb proveïdors,  doncs per aquesta situació,  vam creure 
convenient,  i a més a més,  fins i tot,  la Generalitat ens ho recomana,  acollir-nos a 
aquesta línea ICO.  Realment,   es fa per donar una mica d’oxigen a la tresoreria de 
l’Ajuntament.  Realment,  no queden coberts tots el proveïdors,  també s’ha de dir que 
amb els deutes que teníem no queden cobertes totes les factures, no obstant doncs,  si 
que és cert que,  aquest milió d’euros farà que proveïdors,  que porten sis mesos esperant, 
bé  alguns porten quatre, puguin veure fer efectives el pagament de les seves factures.  
També dir que el sistema es molt senzill, bé les característiques d’aquest crèdit venen 
donades i nosaltres no  podem, no negociem. O sigui, això és el que hi ha i ens diuen que 
ens podem acollir a això i aquestes són les variables. L’únic que nosaltres hem fet, és triar 
el que és l’ entitat bancària i, si algú es pregunta perquè hem agafat o hem triat el BBVA, 
és per una raó molt senzilla,  perquè és l’entitat bancària que més confiança ha donat a 
aquest Ajuntament i on tenim més crèdits.  Perquè, és una cosa que ells cobraran i es 
beneficiaran,  i nosaltres hem pensat que si hi ha una entitat bancària que ens fa 
confiança i ens dóna confiança,  nosaltres en aquest cas, que té una garantia de cobrar, 
nosaltres li hem de donar suport,  perquè en el seu moment va creure en nosaltres.  
Simplement és dir això,  que ja hem començat i que hem cregut convenient passar per 
aquest Ple aquest punt,  ja que com ha dit l’Alcalde,  com més ràpid es faci abans 
cobraran, i jo crec que és una necessitat urgent, i a més a més que ho hem de fer. Gràcies. 
 
Sr.Parera : El nostre comentari és molt senzill, ja s’ha parlat a la reunió de portaveus i jo 
repetir les coses m’empipa,  però UAM el que esta esperant és una informació.  Jja sabem 
com estan, ens pensem com estan els cabdals de l’Ajuntament,  però ens agradaria saber 
una informació econòmica de l’estat d’aquest Ajuntament.  Lògicament,  comprenem i és 
correcte que les quatre centes i escaig factures que hi ha aquí, aquesta gent ha de cobrar,  
perquè seixanta quatre, seixanta cinc factures només,  ja són de l’enllumenat. Per tant, la 
gent ha de cobrar i les coses s’han de pagar;  el que passa és que a nosaltres ens agradaria 
tenir un informe econòmic del municipi. 
Sr. Robert: Gràcies senyor Alcalde.  Bé, hi ha hagut una breu explicació del punt, però 
també en aquesta explicació,  hem trobat a faltar alguns detalls que a mi sí que 
m’agradaria aclarir.  Aquesta línia de l’ Institut de Crèdit Oficial,   altrament dit ICO,  és 
una decisió de caràcter estatal. És el govern central que ha pres aquesta  decisió , i si és 
una decisió estatal,  això indica que no és Calafell,  sinó bona part,  per no dir gairebé tots 
els ajuntaments de l’estat,  tenen problemes de tresoreria.  Abans he parlat de punts del 
pressupost i ara parlem de tresoreria,  de la capacitat que té l’Ajuntament d’ingressar per 
poder pagar.  Si els ingressos van més lents que les despeses, doncs es fa un desfase de 
tresoreria que cal posar-li remei,  i  l’Estat ha cregut convenient ajudar als ajuntaments de 
tota Espanya.  No és per Calafell, s’ha de dir que quan abans han parlat de l’endeutament 
és que aquest crèdit,  tot i que no suma endeutament,  està garantit amb la participació 
dels tributs de l’Estat,  i això vol dir que vostès tindran que dotar el pressupost per poder 
fer front a les quotes d’amortització d’aquest préstec. Llavors ja els he dit abans la pista 
d’on poden anar traient els diners per poder dotar. 
    
Sr. Alcalde:  Sembla que ens esta tractant de tontos  
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Sr. Robert:  Jo no t’ho he dit mai això. 
    
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde: Home és que ... 
    
Sr. Robert: No,  però el dia que ho hagis de dir alt que senti tothom el que m’has dit. 
Hi ha comentaris fora de micros del Sr. Alcalde, Sr. Poyatos i la Sra. Teresa Cumplido.) 
    
Sr. Alcalde: Escolta Teresa tu no m’has de dir el que he de fer jo, saps? Primerament,  tu 
no m’has de dir  el que he de fer jo. 
    
Sr. Cumplido: Perdona,  sóc una persona que també ha estat triada per el poble, no 
vinguis amb aquestes amenaces com alcalde. 
    
Sr. Alcalde:  No, escolta,  amenaces no, Teresa,  no diguis aquestes coses. 
    
Sr. Alcalde: Teresa, Teresa no cal que diguis aquestes coses,  jo estic dient simplement,  
que ens està explicant una sèrie de coses el Joan Carles que,  dóna la sensació que la gent 
que estem aquí no les sabem i,  evidentment,  sabem que s’han d’incorporar.  Està 
claríssim,   totes les coses que es fan igual que han fet vostès sempre, però bé,  si vostè té 
ganes de què  es pensa que encara està aquí governant i que els altres no en sabem,  
doncs expliqui-ho com vulgui. Però,  ja se sap que això s’ha de tornar i   evidentment que,  
com alcalde,  puc dir el que cregui, igual que cadascú pot dir el que cregui. 
 
Sra. Cumplido: Sí,  però no pots dir-li a una persona que està aquí sentada que no ha de 
parlar. 
    
Sr. Alcalde: Jo no he dit que no hagis de parlar.  Primerament,  Teresa,  quan a un li toca 
parlar,  així ho havíem fet fins ara,  i el teu Alcalde així ho manifestava sempre, per tant 
m’agradaria que segueixis  les mateixes línies i regles de joc que havíem seguit fins ara, 
cosa que a tu t’agradava tant.  Aleshores,  si jo estic parlant aquí amb els meus companys 
ho puc fer, igual que ho feia tothom, m’entens?  O sigui, que posem els punts sobre les 
“i” des d’un principi i per tant,  crec deixe-m’ho ben clar i marquem territori. 
    
Sr.  Robert: Puc continuar senyor alcalde? Hi ha dues coses que m’han sabut greu:  una és 
que m’hagi insultat, perquè ho he sentit,  i l’altra és que m’hagin tallat el torn de la meva 
paraula,  quan jo he intentat ser respectuós amb vostès,  mentre han estat parlant.  No sé 
si vostès ho sabran o no,  el que jo estic explicant,  però potser les persones que ens estan 
escoltant,  potser no, per la ràdio o quan quedi escrit a l’acta, potser si no hi ha una 
explicació,  són incapaços d’entendre,  o no ens hem sabut explicar  lo suficientment o 
correctament.  Jo l’únic que volia dir és que això no és una cosa que vostès s’han tret com  
una innovació,  sinó que ha estat una disposició general que ha fet el Govern central, per 
tots els ajuntaments d’Espanya, no nomes per Calafell.  I l’únic que els volia aclarir,   és 
que del milió d’euros que ha dit la ponent no ha destacat que,  més de cinc cents mil,  
gairebé sis cents mil euros, són per pagar el que quedava per recollir de brossa,  i altres 
conceptes a l’empresa,  que abans tenia la concessió,  que a més a més és del març .  Si 
conten del març al juliol,  veurem que són menys de sis mesos,  quan aquí s’han dit sis 
mesos i,  aquesta partida ja s’enduu més del cinquanta per cent de la petició de la 
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operació.  Si a mé,  afegim que bona part d’aquests diners van per pagar la neteja viària, 
pràcticament,  podríem dir que més del setanta per cent va a contractes de certa 
magnitud,  i també són inferiors a sis mesos.  Per tant, el  que sí ha de quedar palès aquí 
és que,  s’avançarà el pagament dins de les possibilitats que permet aquesta operació,  a 
petits proveïdors que són el que  ho necessiten i això  si que ho trobem correcte.  Ara bé,  
nosaltres quan a trenta de maig vam dir o vam donar per tancada la legislatura, el que sí 
que està clar és que,  l’Ajuntament de Calafell, els altres ajuntaments d’Espanya,  així com 
he dit,  que els beneficiava aquesta línia,  no se si ho han fet.  Però,  nosaltres teníem 
pagades totes las factures de l’any 2010 conegudes a l’Ajuntament. O sigui,  totes les 
factures que van entrar abans del 31 de desembre i que eren conegudes per l’Ajuntament 
de Calafell, inclús els primers dies de l’any van estar pagades.  Per tant, t estem parlant  
que ara,  a no ser que entri una factura que per nosaltres era desconeguda,  o ha entrat 
en aquests mesos que nosaltres ja no governem,  i s’ha de pagar  ara.  
Nosaltres vam deixar liquidats a tots els proveïdors, inclús els contractes de certa 
importància com es pot veure aquí el d’Urbaser, l’empresa que recollia abans les brosses,  
que era d’ un tamany important.  Per tant,  vam deixar a l’Ajuntament el millor possible,  
el que passa que no està a la nostra mà controlar la tresoreria,  en funció del cabdal 
d’ingressos.  També es va deixar confeccionat un pla de tresoreria,  que nosaltres teníem 
previst portar a terme fins a finals d’any i que,  no vam aprovar per Junta de Govern,  
perquè si vostès o el govern que entrés considerava que es podia modificar,  en funció 
dels ingressos, també del primer trimestre,  es pogués modificar.  Però,  sí que van fer un 
acte de responsabilitat deixant un pla de tresoreria confeccionat, perquè  el nou govern el 
pogués mirar,  i també van encarregar el treball de Faura-Cases que es va donar compte 
en aquest Ple,  per ajudar a planificar el segon semestre d’aquest any,  i també per 
orientar o agafar orientacions per la planificació del 2012. Per tant,  en qüestions de 
pressupost,  abans ja hem dit que nosaltres havíem fet actes de responsabilitat,  i en 
qüestions de tresoreria,  també.  Per tant,  no és una cosa que sigui exclusivament per 
l’Ajuntament de Calafell aquest punt,  sinó que és una cosa d’àmbit estatal.  Si que trobo 
bé que vostès s’acullin a aquestes línies,  perquè així els nostres proveïdors podran cobrar 
abans del que la tresoreria ordinària de l’Ajuntament permetria. 
Sra. Suàrez:  Primer de tot i abans que res,  m’agradaria deixar clar i deixar palès que,  en 
cap moment,  se l’ha insultat per part nostre,  sinó que ha estat un comentari que ha dit: 
“sembla que ens estan tractant,  a nosaltres no pas a vostè... “.  Ha estat aquest el 
comentari, i desprès demanar-li disculpes per haver-lo tallat.  Jo imagino que,  en nom de 
tots els  companys que l’han tallat,  fins i tot de la seva companya que per això ha 
intervingut,  i ha utilitzat el micro igual,  doncs per part nostra, per part de l’equip de 
govern.  També deixar palès que és una decisió,  evidentment,   estatal per la magnitud de 
la tragèdia de la situació econòmica a data d’avui, que és una recomanació feta per la 
Generalitat de Catalunya,  directament al  nostre municipi,  per la situació econòmica en la 
que ens trobem.  Per això nosaltres com Ajuntament de Calafell,  desprès d’haver parlat 
amb els serveis tècnics del nostre municipi,  com equip de govern decidim acollir-nos a 
aquesta sol·licitud de préstec.  Què significa això? Doncs que ens fan un avançament de 
diners,  li donem aire a la tresoreria,  tenim líquid per poder afrontar unes factures que,  
fins a 30 d’abril,  estaven sense pagar i són serveis que s’han dut a terme al llarg 
d’enguany.  Espero que hagi quedat clar i que s’entengui que això és un préstec que ha 
posat a la nostra disposició,  al igual que a la resta d’ajuntaments de l’estat espanyol,  que 
posa el propi Estat espanyol amb aquestes condicions especifiques.  I  que aquest préstec 
correspon al vint-i-cinc per cent,  com a màxim de les participacions, aportacions que fa 
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l’Estat a casa nostra.  Bé, no sé com li dieu exactament a això,  però bé,  perquè 
s’entengui,  i per això és aquest milió quaranta un mil euros que correspon,  precisament,  
a aquest vint-i-cinc per cent.  Només volíem que quedés constància per part nostre,  
doncs,  tot el que s’ha comentat i que quedi prou clar el que s’està fent a data d’avui. 
    
Sr. Parera:  UAM només dirà una petita cosa.  És una llàstima que quan hi ha quatre 
centes factures per pagar,  de moment,  avui,  i sembla que només pensem ja, ens 
manifestem d’una forma que sembla que ja pensem en les pròximes eleccions.  En el  que 
hem de pensar,  siusplau és en atendre i servir a un municipi que eem sembla que està en 
plenes necessitats.  Per tant,  si el que hem de fer, que és el que s’ha de fer i farem,  que 
aquestes factures es paguin, per tant deixem les campanyes i  deixem les coses a part i 
servim al municipi siusplau. 
    
Sra Elvira: Nomes fer un incís,  que per això mateix estem passant aquest punt, 
precisament per atendre i servir al municipi i per la responsabilitat que ens toca, com 
equip de govern,  de trobar diners d’allà on no n’hi havia,  per fer front a aquests 
pagaments,  que hores d’ara ens tocaven pagar.  Jo crec que no hem d’oblidar que la 
majoria d’aquestes factures són del govern anterior,  i per responsabilitat s’han hagut de 
pagar i s’han hagut de buscar aquests diners.  Res més,  gràcies.  
    
Sr. Ferre: Si nosaltres, ja explicaré així el sentit també de vot,  nosaltres ens abstindrem en 
aquest punt, perquè entenem que es busquin fórmules per fer el pagament, i més,  
havent creat una línia ICO el propi Estat,  perquè els ajuntaments puguin fer front 
d’aquest pagament de factures a proveïdors.  Ens abstindrem,  perquè potser hi ha altres 
formes,  com marcava el pla de tresoreria,  de poder pagar i fer front  al pagament 
d’aquests proveïdors.  Però,  en aquest sentit és una abstenció també positiva,  perquè al  
cap i  a la fi, el que estem resolent és un problema que té l’Ajuntament de tresoreria de 
manca de liquidesa,  però que valorat en un conjunt dels trenta-set milions d’euros que té 
el pressupost,  estem parlant pràcticament d’aquest milió d’euros,  dels quals pràcticament 
sis o set mil euros són d’una empresa, que és Urbaser,  que té un contracte vigent i per 
molts anys.  Per tant,  estem parlant d’una quantitat d’uns quatre cents mil euros 
aproximadament.  D’aquest milió , només de petits proveïdors,  amb la qual cosa tampoc 
és un volum massa exagerat,  però que entenem que és fruit i conseqüència d’aquests 
problemes de tresoreria,  que tenen tots els ajuntaments,  i que com no nosaltres tampoc 
ens escapem, per tant d’aquí el sentit nostre de l’abstenció que tindrem en aquest punt. 
    
Sra. Suarez:  Nomé dir, i  potser una mica repetitiva,  però és perquè pensem en Calafell i 
no pas en les eleccions i,  precisament, perquè el que fem és servir el nostre municipi,  
doncs sol·licitem aquesta línea ICO, perquè tots el proveïdors,  siguin petits, mitjans o 
grans,  però si més no una part,  que no tota,  del deute que té l’Ajuntament de Calafell a 
trenta d’abril es pugui pagar i fer efectiu;  i res mes. 
 
Sra. Lopez:  Nomes dir en relació amb els comentaris que s’han fet aquí al Ple, dir que sí 
que és cert  que ens acollim a una línia ICO estatal.  Nosaltres hem de comentar que,  com 
he dit abans,  és una recomenació també per part de la Generalitat, nosaltres vam estar 
convocats a una reunió,  perquè formàvem part dels quaranta municipis més endeutats de 
tota Catalunya.  Això també s’ha de dir,  perquè ja que parlem de números i parlem de 
coses,  diem les coses pel seu nom i nosaltres el que estem intentant és donar solucions.  
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O sigui,  la tasca i l’objectiu d’aquest equip de govern,  és donar solucions i sortir d’on 
estem per millorar, però per millorar  tota la nostra ciutadania.  Per això mateix,  creiem 
convenient,  al marge dels plans de tresoreria que poguéssim haver,  i que no es van 
aprovar,  o no es van passar,  o el que es va fer al seu moment en el passat, perquè 
nosaltres vivim el present cara al futur i no vivim el present cara al passat, que les 
intencions són molt bones però les intencions es queden en intencions,  sinó es fan 
realitat.  En aquest cas,  nosaltres hem agafat el timó de l’Ajuntament i estem intentant 
donar solucions als problemes que ens trobem o que van apareguent  o que van fent i 
aquesta és una de les solucions. I a més a més,  hi ha unes recomenacions fetes per la 
Generalitat i nosaltres ens veiem en l’obligació de donar solucions per poder fer front a 
aquests pagaments i a mes  les condicions que ens donen  són bones.  Només que quedi 
clar  que, en cap moment, es fa amb idees de complicar-nos l’existència,  ni hipotecar el 
nostre futur, sinó al contrari,  per millorar i tirar endavant i a ser possible,  de sortir 
d’aquesta famosa llista que es diu dels quaranta municipis més endeutats de tota 
Catalunya, gràcies.  
    
Sr. Ferre: Nomes dir una cosa,  que som del quarenta municipis més endeutats en unes 
franges de  població, no en total. 
    
Sra. Lopez: És que em dona la sensació que contínuament us heu de justificar per tot  
    
Sr. Ferre: No ens hem de justificar de res.  L’únic que estic matitzant és que a la reunió no 
hi havia municipis de més de trenta cinc mil habitants i,  per tant això,  crec que valia la 
pena dir-ho.  En  tot cas,  només un breu comentari que és que nosaltres vam agafar 
l’Ajuntament sent el primer més endeutat per habitant a la  comarca del Baix Penedès,  i 
som ara el tercer.  Per tant,  crec que la gestió no ha estat tant dolenta com sembla. 
    
Sr. Parera: UAM lamenta i es una llàstima quan hi ha gent que ha de cobrar, que  es facin 
discursos.  De discurs cap,  la gent ha de cobrar i l’Ajuntament ha de pagar.  Per tant UAM 
ho aprova. 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde:   Volia fer un comentari.  Com Alcalde he de dir que,  a veure,  de tot el que 
s’ha dit és clar,  tothom ha donat el seu punt de vista i la seva opinió.  M’agradaria dir de 
que,  realment tot lo de la línia ICO és correcte, vull dir,  tot el que s’ha dit que és de 
l’Estat i per tots els municipis que es vulguin acollir,  i que a nosaltres se’ns ha recomenat. 
Per tant, t hem pensat i ens han assessorat de què valia la pena aprofitar aquests diners 
per pagar aquestes factures.  Jo, l’única cosa que d’abans d’aquest any no podem parlar,  
perquè com estem acabant de tancar-ho,  com t’hem dit Joan Carles,  doncs,  el 2010 sí 
que estan totes les factures,  però n’hi  ha bastants més.  Però,  ja en parlarem d’aquí a un 
mes com a molt, com a màxim.  Jo, l’única cosa,  que com s’estan dient tantes coses,  
sembla que nosaltres  anem a pas de tortuga.  Jo, l’ única cosa que voldria deixar clar és 
que,  avui hem de demanar aquest crèdit per pagar aquestes facture,  que pugem un milió 
quaranta un mil euros, però hi ha una cosa que no s’entén i ho vull dir públicament.  
Resulta que el local nou del port de Segur,  que es va comprar fa quatre dies,  vam 
prendre l’acord entre desprès de les eleccions i abans de la pressa de possessió.  Resulta 
que en aquell període es va aprovar, es va escripturar i es va pagar.  Està totalment pagat 
tres cents vuitanta mil euros i  resulta que aquest senyor no ha hagut d’esperar.  I ho dic 
amb tot el carinyo del món, perquè vull que se sàpiga,  ja que busquen pegues i més 
pegues,  doncs que hi ha hagut això.  O sigui,  avui hi ha un munt de senyors que s’estan 
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esperant per mil euros i escaig, i en canvi el tres cents vuitanta en una setmana es va fer 
tot. 
    
Sr. Ferre: Puc fer un comentari? 
    
Sr. Alcalde:  No,  perquè iniciar un debat nou... 
    
Sr. Ferre:  No té res a veure amb el que estem parlant. 
    
Sr. Alcalde: Sí que té a veure... 
    
Sr. Ferre: No té res a veure,  gens ni mica,  perquè el local de Segur es finançava amb un 
crèdit i per tant,  els diners els teníem disponibles.  Que aquests diners que estaven per 
pagar aquestes factures,  no es finançaven amb crèdit i per tantm  enteri’s abans de fer un 
comentari d’aquests, perquè es va fer això... 
    
Sr. Alcalde: De tota manera, Ramon, Ramon... 
    
Sr. Ferre: No és que estem barrejant coses que no toquen.  Aa més a més,  si vostè vol 
comprar un local abans de fer l’escriptura l’ha de pagar,  això es evident.  Per tant,  és 
lògic que es fes això i,  ja dic,  i no barregi un crèdit que té el finançament al mateix 
moment,  que no factures de proveïdors que depenen dels ingressos de l’Ajuntament. 
 
El Ple de la corporació amb 14 vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del 
PPC I 3 dels membres d’UAM,  i 7 abstencions dels membres del PSC-PM acord: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Sol·licitar finançament a llll’Institut de CrInstitut de CrInstitut de CrInstitut de Crèdit Oficial (ICO) per import de dit Oficial (ICO) per import de dit Oficial (ICO) per import de dit Oficial (ICO) per import de 
1.041.012,04 1.041.012,04 1.041.012,04 1.041.012,04 €, , , , amb la finalitat de cancel·lar deutes de ldeutes de ldeutes de ldeutes de l’Ajuntament de Calafell amb Ajuntament de Calafell amb Ajuntament de Calafell amb Ajuntament de Calafell amb 
empreses i autempreses i autempreses i autempreses i autònoms, noms, noms, noms, d’acord amb el següent detall: 
 

ProveProveProveProveïdordordordor    
Import deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancel·lar lar lar lar 

segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011    

ABAST SYSTEMS SA 4.998,48 

ABC BAIX PENEDES SL 254,94 

ABGL 306,15 

ABS INFORMATICA SL 15.303,07 

AGENCIA CATALANA DE CERTIFICACIO 1.353,46 

AGUIRRE MARIO ALBERTO 286,20 

ANTALIS OFFICE SUPPLIES SL 1.261,52 

BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES SL 95,62 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU 1.146,96 

CARPINTERIA METALICA I DELGADO SL 850,78 

CENTRE MEDIC CALAFELL SL 720,00 

CLECE SA 150,29 

COME VA SCP 2.106,00 

COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA 2.314,29 
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CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES 25.005,34 

COVARRUBIAS P. CRISTALES I ALUMINIOS CALAFELL 57,11 

CREU ROJA 3.411,40 

CRISTALERIA SEGUR SL 54,15 

DE BARGAS PEETERS SL 617,73 

DIARI DEL BAIX PENEDES SL 325,68 

 

ProveProveProveProveïdordordordor    
Import deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancel·lar lar lar lar 

segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011    

ECA ENTITAT COL.LABORADORA DE L'ADMINIST. SA 16.429,60 

EMPRESA COMARCAL SERV.MEDIAMB.B.PDES. SL  180.661,34 

EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDOESTE 362,02 

EXBER SEGURIDAD SL 14.503,29 

EXCAVACIONS I ENDERROCS VALLES SL 68,04 

FALCON CENTRE CATALUNYA 2.124,00 

FEMAREC SCCL 577,31 

FERRETERIA JAUME SA 220,11 

FERROS POCH SA 447,15 

FLORES PARDO JUDITH 140,00 

FOLCH MURILLO ESTHER – IDEAS 590,00 

FORN BOLET SL 183,23 

FOXEN BUILDING SL 50,00 

FUSTABRIC 95 SL 943,64 

GAM DIVISIONES ESPECIALIZADAS SL 472,00 

GARDEN VIVES SL 340,80 

GINTONIC COMUNICACIO SL 875,56 

GRUPO EDITORIAL EL DERECHO Y QUANTOR SL 2.083,29 

HERMES COMUNICACIONS SA 623,04 

INSERTEC SL 1.976,13 

INSTAL.LACIONS MAÑE SL 5.245,12 

INSTAL.LACIONS S.J. MERCADER SL 1.082,80 

INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCS 42,00 

INTEGRAL ACTION LOCAL SL 6.063,00 

INVERTER ELECTRONICA SL 1.824,28 

JJ FUSTERS MECA SL 36,34 

LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES SA 670,00 

LIDERA FORMACION SL 2.700,00 

MAQUIEIRA RAMOS MANUEL -ELECTRONICA MAQUIEIRA 42,48 

MARTIN MARTIN FRANCISCO JOSE -REGISTRE DE LA PROPIETAT- 1.113,64 

MARTINEZ BASTIDA M. JOSEPA 286,39 
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MITNIK FISCHMAN ALEJANDRA  339,15 

MUSICA I TEATRE PER A NENS I JOVES SL- ATOT 3.537,00 

NANFOR IBERICA SL 2.917,00 

NORDLOF KRISTINA 1.821,04 

NUTE 3000 SL 1.636,66 

OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL 559,15 

ProveProveProveProveïdordordordor    
Import deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancelImport deute a cancel·lar lar lar lar 

segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011segons RDL 8/2011    

OLIVE RUEDA SL 229,51 

ONADA EDICIONS SL 60,00 

OPENRET OPERADOR IP DE SOLUCIONES 1.197,70 

PLANA FABREGA SERINSEG SL 164,22 

POLY KLYN SL 177,00 

PROJECT TELECOM 034 SL 1.919,92 

QUIBAC SA 2.814,05 

RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS PUBLIK MEDIA 624,22 

RAVENTOS SUAU SCP 4.516,54 

REFRIGERACIO INTEGRAL SCP 3.578,62 

ROURA GUARDIA XAVIER 566,40 

SERVEI ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONT.AMBIENT.SA 908,60 

SERVEI DE PREVENCIO GAUDI SL 862,40 

SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL 3.108,48 

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA 59.089,58 

SERVEIS TARRACO NOVA SCP 594,30 

SERVICIOS DEPEC SL 748,39 

SUCAR LAGUNA JORGE 503,17 

SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA 123,62 

TALLER DE RECURSOS SL 1.770,00 

TECNICAS ESPECIALES DE SEGURIDAD Y APLICACIONES SL 44,10 

TUBAU LAJARA ABOGADOS ASOCIADOS SCP 6.180,00 

URBASER SA 583.537,09 

URBE SBD SL 1.759,27 

VALLES FERRE SALVADOR  1.497,10 

VDA DE ANTONIO FONT SA 820,87 

VERT BARATA M TERESA -MUSICAL DIFUSIÓ- 2.301,00 

WURTH ESPAÑA SA 1.765,44 

ZARDOYA OTIS SA 2.713,11 

ENDESA ENERGIA SAU 42.631,57 

Import totalImport totalImport totalImport total    1.041.012,041.041.012,041.041.012,041.041.012,04    
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SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Formalitzar una operació de crèdit a llarg termini per import de 1.041.012,04 €, 
amb l’entitat Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), per cancel·lar deute de 
l’entitat local amb proveïdors, amb les condicions financeres següents: 
 
� Import de lImport de lImport de lImport de l’operacioperacioperacioperació::::  No podrà ser superior al 25% del PTE del 2011 de l’entitat 

local, descomptats els reintegraments pendents del 2008 i 
anterior, i els interessos estimats. 

� Modalitat:Modalitat:Modalitat:Modalitat:  Préstec. 
� Tipus dTipus dTipus dTipus d’interinterinterinterès:s:s:s:  Fixe, màxim del 6,5 %. 
� AmortitzaciAmortitzaciAmortitzaciAmortització    i cari cari cari carència:ncia:ncia:ncia:  3 anys sense carència amb liquidació anual. 
� Comissions:Comissions:Comissions:Comissions:  No s’aplicaran comissions. 
� Garantia:Garantia:Garantia:Garantia:  25 % PTE anual. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit resta 
garantida pel 25 % de la participació en els tributs de l’Estat anual. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Comunicar aquesta operació d’endeutament a l’òrgan competent en el termini 
d’un mes des de la seva formalització. 
 
CINQUCINQUCINQUCINQUÈ....---- Autoritzar a la Tinent d’Alcalde l’Àrea de Serveis Interns, la senyora Montserrat 
López Ureña, per tal de realitzar tots els tràmits necessaris i signar els documents que es 
requereixin per tal de sol·licitar i formalitzar l’operació de crèdit aprovada. 
 
SISSISSISSISÈ....----    Donar compte de l’aprovació d’aquest acord a l’Institut de Crèdit Oficial, al Banco 
de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. i als departament d’Intervenció i Tresoreria de 
l’Ajuntament de Calafell. 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 09:00, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 


