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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2014/15PLE2014/15PLE2014/15PLE2014/15    
    
A Calafell, en data 14 de novembre de 2014, 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 senyor/a Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
extraordinari de primera convocatòria. 
 
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:    Mireia Ayats Escarré 
 
 
I a les 09:00, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
    
1.APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI 1.APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI 1.APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI 1.APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI 
D'AQUESTA CORPORACIÓ, DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ D'AQUESTA CORPORACIÓ, DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ D'AQUESTA CORPORACIÓ, DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ D'AQUESTA CORPORACIÓ, DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ 
CASTELL DE CALAFELL, PATRONAT DE TURISME I SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA CASTELL DE CALAFELL, PATRONAT DE TURISME I SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA CASTELL DE CALAFELL, PATRONAT DE TURISME I SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA CASTELL DE CALAFELL, PATRONAT DE TURISME I SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA 
PER L'ANY 2015 PER L'ANY 2015 PER L'ANY 2015 PER L'ANY 2015  
 
E Text refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, en els seus articles 162 a 171, i el Reial Decret 900/90, de 20 d'abril, 
regulen el règim pressupostari de les Corporacions Locals així com dels seus organismes 
autònoms. 
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L'article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, estableix que 
correspon a cada Corporació Local aprovar anualment, a través del Pressupost, la Plantilla, 
la qual haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal 
laboral i eventual i en el mateix sentit es pronuncia l'article 283 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 
 
La Tinent d’Alcalde de l'Àrea de Serveis Interns, en virtut de les delegacions conferides 
mitjançant Decret número 2688/2011, de 1 de juliol, complint les disposicions 
esmentades, i amb les assistències tècniques necessàries, ha confeccionat el Pressupost 
General per l'any 2015 integrat pels Pressupostos del propi Ajuntament, de l'OAM 
Fundació Castell de Calafell, del Patronat Municipal de Turisme i de la Societat Municipal 
CEMSSA, també ha confeccionat el Pressupost Consolidat. 
 
L’1 d’octubre de 2014 el Consell Rector de l’Organisme Autònom Municipal Fundació 
Castell de Calafell ha aprovat el projecte del Pressupost de l’OAM Fundació Castell de 
Calafell per l’exercici 2015, així com la proposta de projecte de la plantilla de personal de 
l'OAM Fundació Castell de Calafell i la relació de llocs de treball, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2015. 
 
Vist que en data 10 de novembre de 2014 el Consell de CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVEIS, SA, ha aprovat la proposta d’aprovació del programa d’actuacions i la 
memòria del Pressupost de CEMSSA per l’any 2015. 
 
Vist els informes núm. 1.253/2014 i 1.255/2014, emesos per la Interventora Municipal. 
 
Vist els informes emesos per la Directora de Recursos Humans. 
 
Vist l’informe núm. 244/2014 de Secretaria, emès al respecte sobre el procediment a 
seguir. 
 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIIU, PPC, i 
les abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple: 
 
1. Aprovar el Pressupost General de l'any 2015 integrat pels Pressupostos del propi 
Ajuntament, dels organismes municipals OAM Fundació Castell de Calafell i Patronat de 
Turisme i de la societat municipal CEMSSA, i per les Bases d'Execució, segons el següent 
detall: 
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PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 
 
ESTAT INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

I Impostos directes      26.012.579,88   
II Impostos indirectes           288.070,45   
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 6.292.508,76   
IV Transferències corrents        6.162.087,88   
V Ingressos patrimonials           392.206,00   

Total ingressos corrents 39.147.452,97   
Art. 39 Quotes d’urbanització                       0,00       

VI Alienació d'inversions reals 0,00       
VII Transferències de capital           31.000,00   

Total ingressos de capital 31.00,00   
Operacions no financeres    39.178.452,97   

VIII Actius financers                   140.000,00   
IX Passius financers           0,00 

Total ingressos financeres      140.000,00   
Total ingressos    39.318.452,97   

 
 
 
 
 
 
 
   

ESTAT DESPESES 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

I Despeses de personal      12.573.822,82   
II Compra de béns corrents i serveis      17.312.792,71   
III Despeses financeres        827.670,49   
IV Transferències corrents        1.369.317,13   

Total despeses corrents    32.083.603,15   
V Fons de contingència           406.630,30   
VI Inversions reals        1.373.753,22   
VII Transferències de capital             67.000,00   

Total despeses de capital      1.847.383,52   
Operacions no financeres    33.930.986,67   

VIII Actius financers                   140.000,00   
IX Passius financers        5.247.466,30   

Total despeses financeres      5.387.466,30   
Total despeses    39.318.452,97   
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CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 

Grup Descripció Import 
0 DEUTE PÚBLIC 6.020.182,28 
1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 17.827.857,23 
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.657.456,04 
3 PRODUCCIO DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER 

PREFERENT 
3.860.083,44 

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.506.797,05 
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 7.446.076,93 

  TOTAL 39.318.452,97 
 
 
PRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL  
 
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

I Impostos directes 0,00  
II Impostos indirectes 0,00  
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)             84.006,00   
IV Transferències corrents           228.430,90   
V Ingressos patrimonials 0,00  

Total ingressos corrents         312.436,90   
Art. 39 Quotes d’urbanització 0,00  

VI Alienació d'inversions reals 0,00  
VII Transferències de capital 0,00  

Total ingressos de capital 0,00  
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeres 0,00  
Total ingressos         312.436,90   

ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

I Despeses de personal           228.935,09   
II Compra de béns corrents i serveis             81.195,81   
III Despeses financeres                 276,00   
IV Transferències corrents              2.000,00   

Total despeses corrents         312.406,90   
V Fons de contingència 0,00  
VI Inversions reals                   30,00   
VII Transferències de capital 0,00  

Total despeses de capital                  30,00   
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total despeses financeres 0,00  
Total despeses         312.436,90   
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PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME 
 
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

I Impostos directes 0,00  
II Impostos indirectes 0,00  
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 9.007,00   
IV Transferències corrents 363.650,00   
V Ingressos patrimonials 6,00  

Total ingressos corrents         372.633,00   
VI Alienació d'inversions reals 0,00  
VII Transferències de capital 5.000,00  

Total ingressos de capital 5.000,00  
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeres 0,00  
Total ingressos         377.663,00   

   
 
 
ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

I Despeses de personal 0,00  
II Compra de béns corrents i serveis           331.880,00   
III Despeses financeres                 783,00   
IV Transferències corrents             40.000,00   

Total despeses corrents         372.633,00   
V Fons de contingència 0,00  
VI Inversions reals            0,00   
VII Transferències de capital 5.000,00  

Total despeses de capital           5.000,00   
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total despeses financeres 0,00  
Total despeses         377.663,00   
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PRESSUPOST CEMSSA 
 
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

I Impostos directes 0,00  
II Impostos indirectes 0,00  
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           734.456,36   
IV Transferències corrents 0,00  
V Ingressos patrimonials 0,00  

Total ingressos corrents         734.456,36  
VI Alienació d'inversions reals 0,00  
VII Transferències de capital 0,00  

Total ingressos de capital 0,00  
VIII Actius financers 5.271,47  
IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeres 5.271,47  
Total ingressos         739.727,83   

   
ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

     
I Despeses de personal 268.441,48  
II Compra de béns corrents i serveis           332.612,81   
III Despeses financeres              7.262,28   
IV Transferències corrents 0,00  

Total despeses corrents         608.316,57   
VI Inversions reals           114.950,00   
VII Transferències de capital 0,00  

Total despeses de capital         114.950,00   
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 16.461,26  

Total despeses financeres 16.461,26  
Total despeses         739.727,83   

 
 
2. Aprovar l'Estat de Consolidació del Pressupost de l'any 2015 de l'Ajuntament amb els seus 
Organismes Autònoms i la Societat Municipal, per un import a ingressos i despeses de trenta-nou 
milions quatre-cents divuit mil cent vint-i-u amb noranta-set cèntims (39.418.121,97 €) segons el 
següent detall per capítols: 
 
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ 
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CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOS     
Classificació Descripció  TOTAL CONSOLIDAT  

I Impostos directes         26.012.579,88    
II Impostos indirectes              288.070,45    
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           6.385.521,76    
IV Ingressos patrimonials           6.168.737,88      
V Alienació d'inversions reals              392.212,00    
  Total ingressos corrents      39.247.121,97     

VII Transferències de capital                31.000,00    
  Total ingressos de capital             31.000,00    

VIII Actius financers              140.000,00    
IX Passius financers                        0,00    
  Total ingressos financers           140.000,00    

      
TOTAL 
INGRESSOS   

      39.418.121,97      

      

 
  
   

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESES     
Classificació Descripció  TOTAL CONSOLIDAT  

I Despeses de personal         12.802.757,91 
II Compra de béns corrents i serveis         17.725.868,52    
III Despeses financeres              828.729,49    
IV Transferències corrents              825.886,23    
V Fons de contingència              406.630,30    
  Total despeses corrents      32.589.872,45    

VI Inversions reals           1.378.783,22 
VII Transferències de capital               62.000,00    

  Total despeses de capital        1.440.783,22    
VIII Actius financers              140.000,00    
IX Passius financers           5.247.466,30    
  Total despeses financers        5.387.466,30    

      
TOTAL DESPESES            39.418.121,97    

      
 
3. Aprovar la plantilla, que consta com annex a aquesta proposta, i s'acorda donar compte 
a les Seccions Sindicals als efectes oportuns. 
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4. Acordar que el Pressupost General per l'any 2015, precedentment aprovat, sigui 
exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, als efectes previstos a l'article 169.1 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, considerant-se definitiva la seva aprovació en el cas de què no es 
presentin reclamacions durant aquest termini. 
 
5. Facultar a la Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Interns, la Sra. Montserrat López 
Ureña, o qui legalment el substitueixi, per a poder fer aquelles gestions i signar la 
documentació necessària per poder dur a terme els acords anteriors. 
 
Sra. López: avui és un dia molt important per l’Ajuntament de Calafell, perquè és el dia 
que aprovarem de forma inicial el pressupost de 2015. Per nosaltres té aquesta 
importància perquè sempre l’hem presentat en temps i forma, com a mínim l’aprovació 
inicial sempre s’ha aprovat abans de què acabés l’exercici en el 2014.  Què explicar d’un 
pressupost?  Un pressupost és una eina que es pot modificar en qualsevol moment i per 
tant, tot el que s’acorda en aquest pressupost són unes intencions les quals es poden 
veure modificades en el temps, sempre i quan la situació canviï. No obstant, nosaltres 
creiem que el pressupost d’aquest any té uns punts molt importants que reflecteixen el 
que és la decisió d’un equip de govern.  Un pressupost que s’ha reduït 2 milions d’euros.  
Per tant, partim d’un pressupost de 39 milions i escaig. Un pressupost on queda 
constància que no s’han augmentat els impostos i les taxes, que era una de les promeses i 
compromisos que hem tingut sempre.  Un pressupost on no demanem crèdit, que també 
és una qüestió molt important perquè nosaltres tenim un compromís de no endeutar 
l’Ajuntament sinó el contrari, reduir la despesa, fer una bona feina, fer una contenció i 
maximitzar els recursos dels que disposem.  Per tant, les inversions que es facin durant 
aquest exercici, en l’exercici de 2015, es finançaran amb recursos propis.  Unes inversions 
que pujaran 1,4 milions d’euros.  Ara passarem a analitzar d’on venim.  Si la situació d’on 
venim és complicada, o sigui no és fàcil en temps de crisi o en una època de canvi com és 
l’actual o la que ha durat en aquest mandat, governar perquè ha estat marcada per la crisi 
econòmica. Hem tingut problemes d’endeutament, hi ha necessitats que la ciutadania 
continua demanant i tenen tot el dret de fer-ho, perquè per això paguen els seus 
impostos.  És ben cert que abans el tema de la contenció de la despesa, no estava tan 
contemplada suposo que pels anys de bonança i on cada cop es demana més i més. Però, 
nosaltres el full de ruta que ens va marcar en el 2011 era fer més amb menys i crec que 
fer una anàlisi dels 3 anys i mig que han passat ho hem aconseguit.  Hem treballat i de 
valent, no només els polítics, sinó polítics i tècnics de la mà, perquè era una fita important 
aconseguir que el nostre ajuntament estigués entre els millors. Per nosaltres, sortir d’una 
situació complicada, on érem un dels ajuntaments més endeutats de Catalunya, i ara està 
dins d’una estabilitat. Complim totes les normes que ens han imposat. Hem aconseguit 
reduir l’endeutament, vam passar d’un 112% a un 80%, o sigui hem fet un gran esforç 
de contenció.  Vam fer una aposta pel dia a dia i durant els tres pressupostos s’ha 
mantingut i continuarem.  Millora de voreres, jardineria, desenvolupament de projectes 
estratègics com han estat el passeig marítim, fer aparcaments gratuïts, el pas soterrat que 
ha estat una reivindicació de fa molts anys, encara que no estigui marcat en aquest 
pressupost 2015, perquè ja tenim tota la dotació, la qual es farà també amb recursos 
propis, aviat serà una realitat perquè estem amb la licitació.  Hem demostrat que si tens 
ganes i vols pots fer més amb menys.  Com tots sabeu, o sigui, el pressupost és una 



 

9 
 

previsió d’ingressos i de despeses.  Nosaltres sempre hem tingut clar que no volem fer 
volar coloms.  Hem estat realistes i hem fet l’aposta, que creiem que era l’òptima i que es 
podria aconseguir des del primer dia.  Hem de tenir clar i torno a repetir que no deixa de 
ser una eina i que realment el que marca el que és important és la liquidació del 
pressupost que és on es veu què es gasta i què és el que s’ingressa.  Per tant, això sempre 
és una delegació d’intencions amb l’objectiu de complir-les.  Jo crec que per destacar 
d’aquest pressupost són les inversions, com és la recuperació de l’espai de l’antic  mercat, 
el qual a rel d’un procés participatiu es va decidir que fos un espai públic i polivalent. Ja 
s’hi està treballant, gràcies al PUOSC, però això no era suficient per arribar a la proposta 
feta o aconseguida o acordada en el procés participatiu.  Per tant, disposarem diners.   
 
Tornem a fer l’aposta per la millora de carrers al nucli de Segur de Calafell, la zona que té 
més problemes. Ja hem invertit més de cinc cents mil euros. Aquest any pel 2015 tenim 
previst destinar 200.000 euros més.  No demanarem crèdits perquè creiem que és molt 
important mantenir l’estabilitat i aconseguir uns bons resultats i s’ha de dir que degut als 
anteriors  crèdits hem de destinar un 15% a pagar crèdit.  Per tant, nosaltres pensem que 
això vagi a la baixa.  La despesa estructural hem de dir que s’ha aconseguit no 
incrementar el Capítol I ,però si incloure la paga de Nadal de 2012, que es va suspendre 
als nostres treballadors de la Casa, perquè creiem que es de justícia, perquè es va treure 
d’una forma no motivada i creiem que  s’ha d’incloure i nosaltres ho hem tingut 
pressupostat. Hem sofert l’augment de l’ IVA, de revisions de preus. Això ha fet que el 
Capítol II s’hagi incrementat en 1 milió d’euros. No ha estat incrementada la despesa 
d’una forma desorbitada, sinó el contrari, són acords dels contractes que en tenim. Per 
tant, l’esforç de la contenció de la despesa és més gran; repeteixo, s’ha reduït el 
pressupost, s’han incrementat les despeses del Capítol II que és a les que es refereix els 
contractes de serveis i subministraments i així continuem fent inversió amb recursos propis 
i donant un bon servei a la ciutadania.  Nosaltres tenim l’obligació que sigui el més òptim 
cost-benefici en els nostres serveis.  Així mateix també m’agradaria destacar l’aportació 
que fem a l’OAM El Castell, al seu pressupost. Nosaltres som un equip de govern que 
apostem per la cultura, pel turisme cultural, no només el turisme de sol i platja. Per aquest 
motiu creiem i valorem molt tota la feina que s’està fent des de l’ OAM El Castell i 
continuem fent les aportacions necessàries perquè el nostre municipi sigui referència 
cultural.  Així mateix, fem el mateix amb el Patronat de turisme, creiem amb el turisme, 
amb el nostre municipi, creiem que és molt important fer la promoció. Per aquest motiu 
no només són els diners que es posen dins del pressupost del Patronat de turisme sinó 
totes les accions que fa l’ajuntament que reverteixen directament als ciutadans i amb els 
nostres turistes.  Tenir tot arranjat, els nostres jardins arreglats, aparcaments gratuïts pels 
nostres turistes, per les persones que ens visites, les nostres segones residències que són 
molt importants i nosaltres valorem molt. Per tant, nosaltres creiem que aquest pressupost 
s’ajusta a les necessitats actuals i a més a més donem compliment a tota la demanda 
ciutadana. Gràcies. 
 
Sr. Revello: bé, bon dia, primer de tot després d’aquesta exposició, poca cosa podria afegir 
o moltes però és el primer pressupost que em trobo completament a haver de comentar.  
El que m’ha semblat, la primera impressió és que ha estat un pressupost que jo he vist 
prudent, optimista, que ve una mica seguint la línia d’aquests darrers anys.  El que sí, 
segurament aquí podríem parlar, segurament es parlarà, de taxes, de gravàmens sobre els 
nostres ciutadans.  Jo no ho faré evidentment, però sí que m’ha agradat que la ponent 
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expliqués l’aposta que s’està fent per turisme i promoció econòmica, m’agradaria veure 
com en els anys futurs, l’aportació que es fa al Patronat de turisme directament, fos una 
mica més alta, perquè realment aquesta aposta pugui ser ferma i pugui en un futur tenir 
recolzament econòmic. És una partida que jo considero que històricament s’ha mantingut 
força constant, deu mil euros més o menys, però sí que potser es podrien fer més coses, 
destinant-li una mica més de recursos en la que jo personalment penso que és una de les 
principals indústries que té el nostre municipi.  Hi havia un punt que volia preguntar, no sé 
si tocaria fer-ho aquí en aquest moment sobre una partida que he vist. Si vol ho podem 
comentar després, o si ho he de demanar per escrit, no sé, perquè és la primera vegada 
que ho faig, perquè aquesta pregunta no la vaig fer l’altre dia a la comissió, però clar, 
rebent tota la informació que hem rebut durant la comissió era pràcticament impossible 
fer totes aquestes preguntes.  La faig ara o després senyor alcalde? 
 
Sr. Olivella: ara. 
 
Sr. Revello: és una cosa fàcil de respondre, però que m’agradaria saber. Hi ha una partida 
dins del pressupost del Patronat de Turisme en despeses que posa Calafell tot l’any, 
196.730€, només saber si es pot saber a què fa referència, que segurament és un conjunt 
de coses. 
 
Sr. Parera: Unió Alternativa Municipal, degut a com van aquests pressupostos, amb la 
rapidesa que s’ha fet, no hi ha temps de controlar les partides ni de controlar res. En tres 
dies és impossible poder fer una cosa tan important.  Tan important, perquè això és el que 
ha dit la portaveu Montse López.  Nosaltres no entrarem en debat de cap partida dels 
pressupostos , ja que no serviria de res, perquè vostès amb la seva majoria aproven el 
present i no escolten cap opinió.  Com que us he dit que no debatrem cap partida, sí que 
de totes maneres farem unes quantes consideracions, en pla de crítica constructiva dins 
d’una realitat que ens ha passat.  Vosaltres dieu que en aquest mandat heu dit moltes 
vegades que vau trobar problemes econòmics. Nosaltres diem que és al revés. El que heu 
manifestat aquests tres anys i mig.  De totes maneres també  heu dit alguna cosa bona, 
que vosaltres esteu per sota del 110% d’endeutament. Això és de bon sentir.  Què heu 
desenvolupat projectes? Nosaltres creiem que no.  El 80% de les feines que s’han fet i 
s’estan fent ja estaven proclamades; exemples en podríem dir molts: Hotel Segur, passeig 
marítim i a més a més passeig marítim gratuït.  Ara toca el Castell, el Vilarenc, això ja 
estava també encarrilat.  Heu tingut un govern tancat al diàleg, almenys amb el nostre 
grup. No hi ha hagut mai comunicació.  Dieu que heu reforçat la despesa social i nosaltres 
creiem que no, no us en heu preocupat.  Les empreses que han fet les feines a Calafell no 
heu obligat a la gent necessitada ni als parats de què els tinguessin en compte.  Vosaltres 
us cobriu una mica dient que la Generalitat i l’Estat espanyol encara no han presentat 
pressupostos i si ens hem d’agafar en aquest sentit, val més que apaguem el llum i 
marxem, perquè en tres anys i mig sempre el mateix.  Que si ells, que si vosaltres, que si 
han fet, que si no han fet, que vau fer això, que hem trobat això, que no estava bé... i 
sempre el mateix.  Els aturats i les famílies amb problemes no se’ls ha tingut en compte.  
Les inversions que s’estan fent i s’han fet hi ha hagut massa despesa de diners, per 
exemple, el passeig marítim, bombeig del Passatge Sant Antoni, requalificació dels 
terrenys del Blanquet, el pas soterrat de Pisuerga, molta despesa que s’hauria pogut evitar.  
Tota aquesta despesa s’hauria pogut evitar.  Voluntat de baixar els impostos, de les taxes 
locals, és difícil de creure. Perquè no es parla de baixar l’IBI? Perquè si hi ha diners i la 
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Tresoreria va bé, perquè l’enllumenat de Mas Romeu no se’ls ajuda més del que se’ls 
ajuda?  Perquè no se’ls fa més bonificacions? I així continuaríem i continuaríem.  De 
moment he fet aquests advertiments i quan torni a sentir la Montse López li direm el que 
hàgim de dir.  De moment res més senyor alcalde. 
 
Sra. Elvira: des del Partit Popular volem agrair tota la tasca feta per tot el departament de 
Serveis Econòmics.  El compromís d’aquest equip de govern, des del primer dia era 
aprovar els pressupostos en temps i forma com ha dit la meva companya Montse López i 
crec que hem demostrat que durant els anys que hem estat governant així ho hem fet i 
aquest últim pressupost d’aquest mandat doncs, demostrem que complim amb el que 
veritablement diem.  Agrair també, no només al personal de Serveis Interns, sinó també 
com sempre hem dit, des del grup municipal del Partit Popular a tots els departaments, 
tots els tècnics, perquè des del primer pressupost s’ha confiat amb ells, se’ls ha tingut en 
compte, hem tingut en compte tot el que ells, des dels departaments com a tècnics que 
són, doncs, ens recomanaven i jo crec que això també s’ha d’agrair.  La veritat és que la 
Montse López ja ha fet el resum del que és aquest pressupost però jo volia destacar el fet 
de com ens vam trobar aquest ajuntament i tenint en compte que al maig de l’any que ve 
hi ha eleccions noves, sigui qui sigui el que entri en aquest ajuntament es trobarà una 
situació molt millor de la que ens vam trobar nosaltres aquí.  Crec que és de mèrit 
destacar la feina feta per aquest equip de govern.  El fet d’haver pogut rebaixar el 
pressupost i l’endeutament de l’Ajuntament de Calafell que reverteix en els ciutadans de 
Calafell, jo crec que només amb això, els ciutadans de Calafell han de veure que ha estat 
un esforç molt gran de gestió per part de tots els departaments, per part d’aquest equip  
de govern ha sigut una gestió ben feta i així ho demostren els números del pressupost de 
l’any 2015 i només volia destacar això, perquè crec que entrar ja en valoracions de 
partides o de regidories, crec que ja no toca, perquè entre d’altres coses ha sigut una feina 
feta conjunta amb tots els departaments amb aquest equip de govern i consensuada. 
Només respondre el Massi, que suposo que també contestarà la Montse López, però com 
a regidora de Turisme sí que m’agradaria fer-te menció de la pregunta que has fet.  
Aquesta partida sempre ha estat així, és una partida que es diu Calafell tot l’any dins del 
pressupost de l’Ajuntament.  Tots els pressupostos que has votat en contra tu amb els 
teus companys sempre ha sortit així aquesta partida, però t’explico com és el que s’ha fet 
sempre, no aquest equip de govern, sinó tots els regidors de Turisme hem tingut aquesta 
partida.  És una partida global, si et fixes bé en el pressupost de Turisme és la partida 
màxima que hi ha i dins d’aquesta partida després el que es fa....  Bé, si ja ho saps, doncs, 
no t’ho explico. Gràcies. 
 
La referencia que te he hecho del tema del voto era para decirte que si no habías mirado 
los presupuestos, siempre ha estado esa partida. Entonces, esa pregunta yo te la he 
contestado  Es una partida donde dentro siempre ha sido así y  en las comisiones se  ha 
podido hablar de todos los gastos que salen del Patronato de Turismo a nivel campañas 
promocionales , todo lo que son los actos, las fiestas, todo sale de ese global del Calafell 
Tot l’any, en el cual siempre se te han pasado todos los gastos de las diferentes fiestas y si 
quieres te paso el global de lo que ha sido el global del 2014, quiero decir que ha sido una 
partida global que toda la vida se ha hecho así, porqué en lugar de desglosarlo hay un 
global  y de allí se hacen todos los actos.  El resto de gastos están desglosados como bien 
ves en el presupuesto y creo que ya está.  Si necesitas más información no dudes que te la 
daremos. 
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Sr. Robert: bé, ens trobem davant del darrer pressupost d’aquesta legislatura. Aquest any 
miraré de ser breu, i miraré també de no parlar del passat, perquè sempre se’m recrimina 
que parlo molt però és clar, després de veure la intervenció de la ponent per ressaltar 
aquest pressupost, doncs, la veritat és que nosaltres també volem aportar una mica més 
d’informació i claredat a aquesta eina. Que per cert, com ja vinc dient cada any, se’ns 
dóna una explicació breu i una documentació un dilluns a última hora del matí i se’ns 
convoca a un Ple el divendres a primera hora del matí.  Ja ho ha dit el company d’UAM, 
que amb aquest temps si vostès són capaços d’esbrinar i mirar exactament el que pretén 
aquest pressupost, doncs, nosaltres trobem que aquest temps és curt.  Aquest pressupost 
per començar a dir algunes de les característiques, continua amb la política que vostès ens 
han estat portant durant tota la legislatura. És la política que s’anomena de “rodillo”. 
Vostès no escolten ni tan sols algunes de les propostes que nosaltres els fem i continuen 
“digues el que vulguis, que jo faré el que em doni la gana”. Doncs, bé, aquest és un 
pressupost igual que els darrers que vostès han aprovat i que segurament seria igual als 
que s’aprovarien en uns anys futurs si vostès governessin, cosa que espero que no passi, la 
veritat.  Tractant-se doncs, d’aquest darrer pressupost de la legislatura no podria deixar 
d’anomenar-lo i donar-li un nom. Ja sé que d’això vostès se’n riuen però bé, és una 
novetat que hi ha hagut aquest any de donar-li un nom al pressupost. A més, hi ha algun 
dels meus companys que sé que també li fa gràcia això dels noms.  Al 2012 el vam 
anomenar el retrovisor, el 2013 el del “despiste”, el del 2014 el de la paradoxa i ara, ja sé 
que em miren a veure quin nom li dono, és el de l’embut.  I la traducció d’això és “tots a 
passar pel tub”. Per cert, l’alcalde, la memòria ja deixa intuir que aquest pressupost és una 
mica el pressupost de la incertesa, amb un dels títols dels seus comentaris ja posa la 
incertesa. Però perquè l’anomeno així el pressupost de l’embut? Per la manera que jo 
intueixo i que denota aquest pressupost de la manera que s’ha fet. Mirin, jo veig a la 
regidora de Serveis Interns amb una carpeta sota el braç per cada regidoria, parlant amb 
els regidors i dient-li: mira, aquí tens el teu pressupost per aquest any i d’aquí no et pots 
moure, i si et vols moure o fer alguna cosa nova t’ho treus de les teves partides; això és el 
que podeu gastar. I així s’ha fet aquest pressupost.  Si voleu fer una altra cosa ho traieu de 
les vostres partides i ja està.  Aquí transversalitat res.  Perquè l’embut? Doncs, mirin, pel 
govern a passar pel tub de les instruccions donades des de l’Alcaldia segurament 
mitjançant la regidora de Serveis Interns. Tothom a creure i a callar i aquest és el 
pressupost que hi ha. Per l’oposició a passar pel tub de la política de rodet que vostès 
continuen aplicant sense donar-nos oportunitat de col·laborar amb la confecció com he 
dit d’aquest darrer pressupost de la legislatura.  L’any passat els ho vam demanar amb un 
any d’antelació.  Vostès hauran de fer el darrer pressupost de la legislatura i no ens han 
donat peu a col·laborar en cap dels pressupostos però, li vam demanar expressament que 
ens donés l’oportunitat de col·laborar si més no amb els darrers i vostès això no ho han 
tingut en compte.  Nosaltres hem sigut un grup que hem demostrat que podem aportar 
molt perquè la gestió d’aquest Ajuntament millori i que es vegi ben gestionats els recursos 
dels nostres ciutadans, que com ha dit la regidora són els que paguen els impostos i en 
definitiva han de veure-ho revertit en la gestió de l’Ajuntament.  I pels ciutadans lo de 
l’embut també, a passar pel tub de la seva pressió fiscal. Perquè vostès diuen que no han 
pujat i que han congelat les taxes, segurament per manca de temps o manca 
d’imaginació, però la qüestió és que mantenen la pressió fiscal que ens han vingut portant 
aquests últims exercicis i a la que ens tenen acostumats. La seva poca imaginació, la seva 
manca d’imaginació i iniciatives és l’únic que han demostrat aquests darrers pressupostos i 
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en aquest pressupost que és el darrer també.  Nosaltres els haguéssim pogut ajudar però 
no s’han deixat. Per tant, un pressupost que demostra la seva incapacitat per tirar 
endavant polítiques que millorin les condicions de convivència dels nostres ciutadans i 
aquesta és la realitat del nostre pressupost.  Ja van començar mancats de frescor.  La 
frescor que s’espera de tot equip de govern que enceta un nou projecte i ara davant del 
darrer exercici acaben totalment esgotats.  Com demostra aquesta vulgar còpia que això 
ho ha dit el company Massi, perquè ha dit que era un pressupost continuista, i així és cert, 
com demostra aquesta vulgar còpia del pressupost anterior, si fa o no fa molt similar.  
Suposo que han degut ser recomanacions de la regidora de Serveis Interns que és la que 
lidera aquesta eina i han tirat per lo còmode que és copiar i prou.  Copien pràcticament el 
pressupost de l’any passat i tira que te vas que això és una de les altres realitats.  Només 
han variat el Capítol VI d’Inversions que precisament no fa més que demostrar el 
populisme que vostès volen aplicar a aquests darrers mesos de la legislatura, un Capítol 
que faran servir d’aparador i aquesta paraula m’agradaria que quedés remarcada, perquè 
aquests últims mesos seran els mesos de l’aparador. Vostès seran o faran veure els 
ciutadans un aparador del que volen fer. Per tant, un pressupost continuista. Continuen 
sense apostar realment per la cultura, pel turisme o per la promoció econòmica. Pel que fa 
als ingressos, mantenen viva la mesura proposada pel govern central d’increment del 
coeficient de l’IBI, el que suposa ratificar el que jo els vinc dient en quant a la pressió fiscal 
que vostès apliquen als nostres ciutadans i el que els demana és un esforç extra en 
aquestes èpoques en les que ens trobem, que com ha dit la regidora són èpoques de crisi, 
però vostès no afluixen.  El regidor d’UAM també ho ha dit. Podien haver mirat de retocar 
l’IBI, encara que només hagués estat la modificació de les Ordenances Fiscals per enguany, 
ho podien haver fet però no ho han fet. Vostès, és el que els dic, tira que te vas i puntada 
de peu endavant.  En quant a les despeses, pel que fa al Capítol I diuen que no puja, clar, 
la massa salarial no pot pujar. Veiem que vostès fan una rebaixa de 5 places de policia 
local i en canvi no varia l’import destinat al Capítol I, és més puja gairebé un 0,5% i vostès 
això ho diuen o al·leguen que servirà per pagar aquesta paga de Nadal de 2012, que em 
sembla bé, no dic que no, però que ho haguessin pogut fer d’una altra manera.  El que 
passa és que fa uns dies, no sé si era ahir o abans d’ahir, vaig sentir el Ministre 
d’Economia, senyor Montoro del govern central que va dir que potser pagaria l’Estat.  
Llavors, si això ho paga l’Estat directament, que no ho sé encara, perquè s’ho estan 
rumiant, perquè també són una mica populistes des de Madrid, no cal que els ho digui, 
doncs, diu que potser ho paguen directament. Doncs, si ho paguen directament aquí a la 
memòria d’Alcaldia tampoc he vist, que parla d’aquesta paga sí, però què es faria 
d’aquests diners en cas que ho pagui directament el govern central.  El PP d’aquesta casa 
tampoc ha dit res al respecte, com no ha dit res al respecte de qualsevol innovació que 
hagin fet amb aquest pressupost, perquè clar, no n’han feta cap i ni s’ho han mirat, 
exactament, com algú de la taula diu. Pel que fa al Capítol II de despesa general, no sé qui 
ha dit que no, però això augmenta i gairebé un 5%. Diuen que és per la dotació 
corresponent a l’augment del cost dels contractes. La qüestió real és que vostès continuen 
incrementant la despesa corrent.  Podrien assumir l’increment d’aquest cost, reduint altres 
partides o fer una cosa que ja els ho anem dient contínuament que és renegociar millor el 
preu dels contractes i el cost que vostès no han fet. Pel que fa al Capítol III d’interessos, 
aquest cost sí que baixa, és clar, baixa perquè els interessos han baixat. Però, també com 
baixa?  Baixa amb iniciatives i imaginació portades per l’equip de govern? Doncs no, 
sincerament no. Com baixa? Baixa refinançant el crèdit, una vulgar maniobra emprada fa 
molts anys quan les coses estaven potser pitjor que ara o quan els ajuntaments pretenien 
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els “pelotazos” però ara potser no era el moment de refinançar el crèdit si no és per 
disminuir el cost i la despesa de l’Ajuntament, però vostès això no ho han fet. Vostès han 
refinançat el crèdit, han obtingut un estalvi però aquest el destinen a despesa, no el 
destinen a afavorir els nostres ciutadans. Vostès l’han empleat com a coixí i prou. Pel que 
fa al Capítol IX vostès parlen d’haver trobat un Ajuntament més endeutat. L’evolució 
d’aquest Capítol demostra que l’endeutament actual podria ser inclús superior que el que 
vostès es van trobar, si vostès realment expliquen com es calcula l’endeutament de 
l’Ajuntament, el percentatge de l’endeutament de l’Ajuntament.  De totes formes, dir-los 
que l’anterior endeutament, ja els he dit que no parlaria de l’anterior, però això, 
permeti’m que els digui, l’anterior endeutament, es va assumir per fer inversions.  
Inversions que com ha dit el senyor Parera, vostès estan tirant endavant. Les inversions ja 
estaven fetes, els projectes estaven fets i vostès les estan tirant ara endavant; està bé, però 
no ho diuen i seria honest que vostès ho diguessin. Gràcies a l’endeutament d’altres 
legislatures vostès poden tirar uns pressupostos endavant.  Li agrairia senyor alcalde que 
no interrompin quan estic parlant com a mínim. 
 
Com he dit, l’anterior endeutament era per fer inversions. L’actual endeutament, perquè 
és? Doncs, per finançar la despesa. Jo permeti’m que els digui que això és una diferència 
bastant important. Parlen del rati d’endeutament  que anirà al 80%, bé, serà el rati al 
pressupost inicial. Vostès no parlen del rati d’endeutament que és el real a les liquidacions 
dels pressupostos que ja han parlat quan s’ha presentat la liquidació de cada pressupost 
els nivells d’endeutament que està l’Ajuntament. Per tant, aquesta informació que vostès 
estan donant no és certa i és manipular els números. Pel que fa al Capítol VI, que la 
regidora ha destacat, doncs miri, he començat dient que era un pressupost populista i 
aquest Capítol així ho demostra. Miri, pla de millores de carrer de Segur, de mobilitat,... la 
qüestió és posar això al pressupost, després ja veurem si s’executa o no, perquè com que 
vostès no ens donen l’estat d’execució del pressupost per amagar l’ou, no sabem 
exactament com està el percentatge d’execució del pressupost 2014. Per tant, com que 
no sabem l’estat d’execució del pressupost, doncs, així va.  Total, 300.000 euros, o sigui el 
22% del Capítol d’Inversions dedicat a l’aparador que els he dit abans, un aparador 
populista que ens volen fer veure aquest pressupost. Per nous projectes 100.000 euros , el 
7%; per antics projectes 216.000 euros, el 15%. Antics projectes, més percentatge que 
nous projectes, està bé! Com a mínim es ratifica el que els estem dient.  D’aquestes dades  
es desprèn que vostès només han estat capaços de continuar els projectes que ja estaven 
engegats. Per tant, definitivament vostès no han aportat res aquest mandat. Sap quan 
destinen vostès d’inversió per aquest pressupost?  1.300.000 euros, el 3,5%?  O sigui, de 
tot un pressupost de més de 39 milions d’euros destinen només el 3,5% a inversions. 
 
Altres dades rellevants, si mirem els comparatius del que vostès obtenen per l’augment en 
el Capítol I i el Capítol II que és l’esforç dels ciutadans en qüestió d’ingressos, i mirem les 
despeses que vostès tenen al Capítol II  recolzat per la disminució d’interessos veuran que 
la despesa la incrementen i la despesa la financien amb l’estalvi dels interessos i l’esforç 
que vostès els demanen als ciutadans i això és la realitat d’aquest pressupost.  Vostès 
financien les despeses generals, l’augment d’aquestes despeses, amb l’esforç demanat als 
ciutadans i amb la disminució i estalvi dels interessos , a través d’un refinançament com ja 
he dit. Per tant, són més de 775.000 euros que no han anat ni a cobrir a amortització ni 
han anat tots com vostès diuen a l’augment del preu dels contractes, que no han anat a 
Turisme, que no han anat a Cultura, que no han anat a Promoció Econòmica,  que no han 
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anat a Serveis Socials, sinó a finançar l’augment de les partides.  Ja vaig acabant senyor 
Alcalde.  És que vaig més a poc a poc, perquè voldria almenys explicar-me perquè se 
m’entengui. Per acabar vostès clar, no volen fer comparacions de partides, lògic, perquè si 
fessin comparació de partides, veurien que per promoció turística, vostès redueixen les 
aportacions en 13.500 euros aproximadament. Per tant, cap a turisme menys diners, cap a 
esports 22.500 euros menys, per la platja que vostès diuen que són amants del turisme de 
sol i platja, no han dit lo de la paella i la sangria però gairebé ho haguessin pogut dir, 
perquè això del turisme de sol i platja ha quedat obsolet, ara el turisme és cultura, 
gastronomia, esport i altres coses. Ara, vostès és sol i platja, això sí. per la platja 32000 
euros menys, per Joventut  gairebé 72.000 euros menys, per Serveis Socials, 23.000 euros 
menys.  O sigui, pel que realment reverteix als nostres ciutadans i pel que realment 
s’hauria d’apostar fen aquestes èpoques que estem amb l’estalvi que vostès han pogut 
tenir pels interessos i l’increment de l’esforç fiscal, vostès encara redueixen les partides que 
realment afecten a la nostra promoció i els nostres ciutadans.   
 
Pel que es fa a la plantilla, només dir que rebaixen 5 places de policia, destinades a un 
reforç per l’estiu. Diuen que aquest servei quedarà cobert per la creació d’una unitat de 
policia de proximitat que de projecte diuen que està fet, però almenys jo i els meus 
companys no m’han informat, per tant, entenc que aquest projecte o deu estar al forn 
encara cuinant-se, o encara s’ha de començar a fer.  La qüestió és que ja veurem com 
funcionarà el quadrant de la policia a l’estiu quan la feina s’incrementa. Ja veurem com és 
això d’aquesta policia de proximitat i aquest projecte que vostès van dir que estava 
engegat.  No veiem tampoc que s’aposti per la promoció interna dels nostres treballadors. 
Vostès que sempre diuen i els donen agraïments als treballadors i això queda molt bé, 
però això s’ha de demostrar amb fets, no amb paraules. Ni promoció interna ni millores en 
la qualitat dels nostres treballadors pel que fa a la reversió dels serveis que poden tenir a 
través del conveni.  
 
I per tancar senyors el llibre de l’Alcalde, aquell llibre famós que ens va dir al teatre 
auditori, encara està en blanc.  El llibre blanc, malauradament encara està en blanc, tant 
pel valor afegit que ha aportat aquest equip de govern, com pel que fa a l’enunciada mà 
estesa a l’oposició; ni s’ha fet res en un sentit ni cap a l’altre. Per tant, només resta 
assumir que aquesta legislatura que vostès han gestionat i que ara s’està acabant els 
nostres ciutadans realment han sortit perdent i senyor alcalde, a un llibre que comença i 
acaba en blanc, precisament no se li pot donar un premi, sinó el contrari, un suspens en 
tota regla. Vostè ha tingut l’oportunitat de negociar i parlar un pressupost de tancament 
amb més de visió conjuntament amb l’oposició, però aquesta oportunitat l’ha 
desaprofitada, i aquest senyor alcalde, és el seu pitafi. Quedaria més bé apitafi però 
realment per acabar la intervenció, perdoni, i permeti que li digui això, aquest pressupost 
realment des del meu punt de vista, això ho assumeixo jo, és un pitafi.  Gràcies senyor 
alcalde, sé que m’he estès una mica, sap que aquest punt sempre li hem dit que és un dels 
importants de cada legislatura, de cada exercici i li reitero el meu agraïment i gràcies a la 
resta de companys per escoltar-me. 
 
Sra. López: em deixes molt sorpresa. Més que res i això si que li faig una recomanació, no 
es deixi guiar molt per la seva intuïció, perquè sinó tindrà un greu problema a la vida.  Més 
que res perquè anava una mica perdut i no encerta gaire.  Simplement com a nota 
d’humor que vostè diu.  Tema de l’embut, és ben cert que sempre esperem el seu adjectiu 
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al nostre pressupost que sé que ho fa amb un to molt divertit i perquè vol crear un bon 
ambient i és ben cert que és un embut, però l’embut és el que tenien vostès abans que 
només veien per un punt de mira molt estret i ara nosaltres tenim un punt de mira molt 
ample.  Això és el que s’ha aconseguit en aquests últims tres anys o tres anys i mig. Vostè 
ha dit moltes coses, i malgrat que parla molt ha dit coses sense gaire sentit des del meu 
punt de vista. També assumeixo com vostè diu aquestes paraules.  Vostè juga, enganya, 
intenta manipular la informació, a més a més no sé quin pressupost s’ha mirat. Intenta fer 
veure coses que no hi són, parla de projectes, d’endeutament i fa les seves valoracions 
sense ser objectiu, cosa que està molt mal feta. Intenta comparar peres amb pomes quan 
s’han de comparar peres amb peres que és el que ha intentat fer enganyar la ciutadania 
amb les seves comparacions.  Nosaltres, això sí que li deixaré clar, més que res perquè 
tingui en compte com nosaltres treballem, no rebem directius d’Alcaldia, treballem de 
forma conjunta amb l’alcalde, que és la diferència que vostès potser mai van viure.  O 
sigui, l’equip de govern és un equip de govern, no és un equip dictatorial que sembla ser 
que és el que vostè estava acostumat. Nosaltres treballem en conjunt, establim les normes 
de forma conjunta i decidim de forma conjunta, tenint en compte la situació actual que 
vivim, val? Això simplement és perquè li quedi clar, perquè sembla ser que la seva intuïció 
com no lo funciona molt bé, li fa dir aquest tipus de disbarats.  S’han dit moltes coses 
sorprenents, i parlo dels ponents tant d’ UAM com del PSC. Parleu de què no hem donat 
suport als nostres aturats i a les nostres empreses. Senyor Parera, hem contractat 
empreses de Calafell per fer les millores de voreres, hem tingut sempre en compte les 
empreses municipals, les quals estan agraïdes i sap el que diuen? Que abans això no es 
feia, que gràcies per tenir-los en compte.  Que no tenim en compte els nostres aturats. Ja 
ens agradaria crear molt més feina. Fixi’s si creiem en els nostres aturats que fins i tot vam 
crear un programa que és Calafell Crea on posem recursos propis que mai s’havia fet en 
aquest ajuntament. Potser que sigui millor o pitjor, segons la vostra opinió, però el que és 
cert és que això mai s’havia fet.  Que no diguin que no ajudem, perquè ajudem, entre 
d’altres coses, perquè per primer cop en aquest mandat es van crear unes bases d’ajuts 
per les persones amb escassa capacitat econòmica, a part de tot el servei que s’està 
donant des de Benestar Social, perquè això no és computar un departament o una partida 
en concret sinó que és fer una valoració general de tot el que es fa i es dóna.  El primer 
cop crisi, recessió 2007, que la crisi no va entrar el 2011. Recessió 2007, efectes mandat 
2007-2011, conseqüències de la crisi i canvi de paradigma 2011-2015 i assumir la 
situació. Per tant, s’han intentat donar sortida a dos plans d’ocupació que ens han ofert, 
hem creat un programa de Calafell Crea, estem fent formació per totes les persones 
aturades del municipi que també es feien, hem donat continuïtat, perquè de vegades és 
necessària i s’ha de fer i millorar i veure quin és el punt feble.  S’ha estat fent, continuem, 
apostem, feina feta. Vostès parlen de la baixada de l’ IBI, sí, si no s’haguessin gastat 25 
milions d’euros en l’anterior mandat, que va fer incrementar l’endeutament d’una forma 
desorbitada possiblement no hauríem de destinar tants diners a pagar préstecs, cosa que 
nosaltres hem reduït al màxim i ens hem centrat única i exclusivament amb els projectes 
emblemàtics, que tothom fa més de vint anys que promet, però que cap govern ha estat 
capaç de posar ni un euro. Perquè això és molt fàcil, continuïtat de projectes no, realitat 
de projectes, perquè prometre és fàcil i complir és complicat i és el que ha passat.  Aquest 
mandat s’ha marcat pel compromís de donar sortida als projectes emblemàtics de 
l’Ajuntament i del municipi, peticions dels nostres ciutadans de forma reiterada, recursos 
propis no gratuïts, esforç, això és fer un esforç, perquè és molt fàcil fer demagògia i dir 
segons que.  A mi el que no es pot dir és que aquí no s’ha fet una bona feina, a qui li 
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agradi bé i a qui no ho sento, és normal hi ha diversitat d’opinions, però feina, el que es 
diu feina, s’ha fet i de valent  perquè els resultats estan al carrer. Hem fet una aposta pels 
nostres treballadors, hem fet una aposta per la millora de l’Administració, formació interna 
obligatòria, mai s’havia fet, que això és molt important perquè l’Administració sigui 
exemplar.  Formem els nostres treballadors, promocionem encara que vostè no ho cregui, 
perquè potser l’han d’informar o vostè ha de preguntar o qui li diu li està donant una 
informació tergiversada en aquest tema.  El que no pot ser és que vingui vostè aquí i digui, 
i ara si que em dirigeixo a vostè senyor Robert, el tema de la despesa del Capítol II fer 
aquesta demagògia de si es paga o no es paga. Li recordo que el benestar comunitari i tot 
el tema de medi ambient suposa el 35% del pressupost. Ja m’agradaria a mi i es finança 
amb ingressos del Capítol II. És que vostè no sé com vol finançar. El problema seria la 
barbaritat que ha dit que nosaltres financem despesa del Capítol II amb crèdit, això no és 
cert i vostè ho sap, perquè clar, hem demanat 2 milions de crèdit i es fa el passeig 
marítim.  O sigui, no sé on veu la despesa corrent. No apostem per la cultura, això dol.  Els 
entorns del Castell, turisme familiar, s’intenta potenciar tot el que es pot. El Vilarenc que sí 
que s’està tirant endavant en aquest mandat, gràcies a un pla d’actuació municipal, uns 
diners que eren sí o sí directes que ens ingressaven.  No demanar una subvenció i com que 
no ens la donen, no ho tirem endavant. Això és no fer una aposta per la cultura i el 
treball. El que fem és nosaltres sabem que tindrem uns diners, els destinem on toca i no 
podem estar esperant que ens caiguin els diners del cel, perquè ens hem adonat que 
malauradament, la situació actual del país i de l’Estat no ens afavoreix a les entitats locals, 
i com que no ens afavoreix ens hem d’esforçar i treballar de valent nosaltres. 
 
Capítol I, ara no toca perquè toca en el següent punt, quan parlarem de la plantilla, però 
fer la demagògia que ha fet vostè amb la policia local, vostè que pagava 300.000 euros en 
hores extres, 300.000 euros del pressupost.  Despesa corrent, veritat?  Incapacitat de 
polítiques que millorin la convivència, s’han adequat aparcaments, s’han adequat jardins, 
s’està intentant adequar el màxim de voreres possibles, estem millorant el passeig marítim, 
en breu començaran les obres del pa soterrat perquè aquesta barrera arquitectònica que 
hi ha entre la zona de Segur muntanya i platja, ja deixi d’existir. Si no m’equivoco la 
setmana que ve s’obre el segon sobre, per tant, això és una realitat al marge que algú 
intenti demostrar o dir que això no tirarà endavant. El pas soterrat té els diners, està en 
licitació i aviat començarem unes obres. Recomanació de Serveis Interns: nosaltres no 
recomanem senyor Joan Carles, nosaltres el que fem és assessorar als departaments en fer 
complir les normes que és la nostra tasca i la nostra obligació, fiscalitzem. I tant, és la 
tasca del departament, perquè? Per fer tot el millor possible. Aquesta és la tasca del 
departament o de l’àrea de serveis interns. No li acabo d’entendre, el mateix parlant els 
dos grups que s’han de fer o que hem de fer una sèrie d’inversions que desprès les titllen 
d’inversions populistes. Però si vostès porten no sé quants anys posant-ho en el programa 
electoral ja sogui en aquest partit o en un altre nom! No és populisme senyors, és 
demanda ciutadana, realitat en el mandat 2011-2014. Que estem esgotats? Jo crec que 
tot el contrari. No se a que es refereix. Potser el que està esgotada és l’oposició perquè 
sempre any rere any ens fan el mateix discurs dels pressupostos. Que no treballem , que 
estem esgotats, que ens basem en copiar i enganxar del pressupost anterior. Això és el 
demostra que vostè esmena el que l’interessa, s’inventa les dades, és capaç de no 
reconèixer que es van endeutar i que van portar a Calafell a ser uns dels municipis més 
endeutats de Catalunya. Vaja no, el govern al estar entre els tres ajuntaments més 
endeutats de Catalunya. Vaig anar al departament de governació, només accedir al 
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mandat, convocada per estar en aquesta situació i això es pot demostrar en proves. 
Montse López, regidora de serveis interns per delegació de l’alcalde de Calafell, va tenir 
que assistir a una reunió al departament de governació de la Generalitat per explicar-los 
en quina situació estava l’ajuntament de Calafell com un dels municipis més endeutats, 
entre altes, no érem els únics. Però vam tenir que anar i posar solució, contenció a la 
despesa, molta contenció de la despesa, renegociació de contractes però de molts, eh! No 
cregui que nosaltres hem estat aquí esperant que passes el temps. S’han renegociat tots 
els contractes que ens ha estat possible, menys els últims que vostès van negociar un any 
abans d’acabar el mandat i van tenir uns fruits desorbitats i els continuem tenint perquè 
no es poden negociar perquè tenen una vigència exagerada al marge d’unes petites 
imprecisions. Aquesta és la realitat. Refinançament? Sí, cent mil euros d’estalvi. I ara em 
criticarà vostè de refinançament? Això és mirar per la ciutadania. Fer demagògia de 
pressió fiscal. Vostès! Que també van tenir la vareta màgica per fer-ho. Jo li seré sincera, 
nosaltres actualment, els diners que s’han obtingut amb el real decret que és un  milió 
d’euros i ‘hem pogut destinar a les millores i a fer inversions al nostre municipi. Per tant, 
aquest milió d’euros ha repercutit directament en el nostre municipi. No s’ha destinat a les 
preses banals, tampoc recorrem al tema del crèdit, vint-i-cinc a l’anterior mandat, vint-i-
cinc. Obres? Uns locals del port entre altres coses, el POUM que encara tenim problemes i 
queixes, cadastre. I projectes realitzats? Per tant, i en aquest cs si que em dirigeixo a vostès 
senyor Joan Carles, dir-li una cosa: a vegades un  ha de callar abans de dir segons quines 
barbaritats perquè poden quedar en evidència. Jo el que vull recalcar i quedi ben clar és: 
que l’ajuntament de Calafell aprova un pressupost de 39 milions d’euros on no hi haurà 
cap crèdit, on s’aconseguirà o s’ha aconseguit reduir l’endeutament del 112 %, 
pressupost inicial, al 80 % comparant pomes amb pomes, no liquidació amb no sé què. I 
això li agradi o no li agradi és la realitat. Que farem inversions del dia a dia, que s’han 
demanat, que és una petició de la ciutadania i les estem fent: millora de parcs i jardins, 
millora d’aparcament gratuït, un passeig marítim que inicialment estem fiançant amb 
recursos propis però que no s’ha tancat la porta a rebre la subvenció. No podem esperar 
més, no podem esperar a que les subvencions ens caiguin del cel, hem de tenir una 
miqueta de punt de mira més ampli perquè si ens hem d’esperar que la Generalitat, o 
l’Estat en aquest cas que és el qui li pertoca, ens doni un euro potser que en cent vint anys 
estaríem esperant i no és per perdre la confiança però a mi el que m’han demostrat a casa 
meva: fill meu el que has de fer és tot el que tu aconsegueixis treballant, ho tindràs. No 
esperis que t’ho regalin. Per tant nosaltres treballem, si aquests diners els rebem, els 
destinarem a fer actuacions en el municipi perquè no se’ns els quedarem nosaltres perquè 
són els diners dels ciutadans; que vostè és el que dóna a entendre, que els diners 
desapareixen. Projectes? Insisteixo, coses que vostès han estat incapaços de fer: passeig 
marítim i pas soterrat. Que vol que li digui, vint-i-cinc milions d’euros i en què els van 
destinar? Quan això costa en total cinc milions; ho podria haver fet vostès. Ho haurien 
d’haver fet perquè tenien aquesta obligació i compromís amb la ciutadania perquè tots els 
dos que governaven, el dos ponents en aquell moment governaven van tenir el poder de 
decisió i no el van utilitzar per fer aquestes coses. O el mercat vell o el mercat nou, que 
més volen? Que vol que li digui que té la raó? Doncs ho sento, el meu equip de govern ha 
treballat de valent. Hem fet un bon projecte. Tenim una eina potent, que és continuista? 
Sí perquè nosaltres el que no farem és avui dir blanc i demà dir negre que és el que hem 
tingut que viure i conviure durant aquests tres anys. Avui diu una cosa i demà diu un altre, 
nosaltres vam fer una aposta, des del dia un i al dia d’avui continuem amb la mateixa 
aposta, amb la millora del dia a dia; i aquesta és l’idea. Per tant, a l’hora de fer segons 
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quins tipus de valoracions prefereixo que siguin objectives perquè la subjectivitat ja la 
destinaren vostès en el seu butlletí. Gràcies. 
 
Sr. Parera: nosaltres molt poca cosa però sí que hem de recalcar que els socialistes, en 
Joan Carles amb molt bon seny, ha dit que van tenir els papers el dilluns. No va ser el 
dilluns va ser el dimarts que els vam arbre, o sigui que no hi ha hagut temps de res. Com 
sempre, i també per boca de Joan Carles, s’ha queixat una mica que parlava del passat i jo 
no dono consells a ningú però tranquil Joan Carles que això és un vici de l’actual govern i 
els vicis costa molt de treure. Això del passat i ja el farem i una sèrie de coses. També haig 
de fer un falagueria a la ponent, rebrà una telefonada del senyor Montoro, la fitxarà, eh! 
La fitxarà, sí. Jo afegiria aquí que m’han de dir alguna bona noticia: la paga de Nadal de 
2012 que es farà la part proporcional a alguns treballadors. Això per nosaltres és nua 
bona noticia. També hem de celebrar els inversions que es volen fer en informàtica i en 
telecomunicacions i mobiliari, tot això és correcte perquè lògicament una cosa o altra s’ha 
de fer. Però també els hi faré una pregunta i ja em direu quin projectes teniu preparats 
que compteu fer al final d’aquesta legislatura. O uns o altres, suposo que els que no 
podreu fer estaran preparats pel pròxim govern però convindria saber quins projectes hi 
ha per acabar de fer vosaltres i que guardareu pel pròxim govern.  
 
També haig de dir alguna cosa bona: vàreu fer una inversió de 5.000 € a l’edifici de l‘antic 
mercat, que siguin ben empleats. Com també una inversió de 200.000 € als carrers i 
voreres de Segur, ja és hora que es tingui en compte perquè hi ha haguts voreres que 
s’han pogut plantar patates de vegades. Que heu utilitzat diners en  expropiacions? Si és 
necessari d’acord, els diners que s’han empleat per expropiacions d’acord. El que no veig 
bé és que les expropiacions segons vosaltres són pel mateix, expropiacions que les havíeu 
de fer vosaltres perquè us les vàreu trobar. Els diners són empleats però el que no està ben 
empleat és que dieu 2que el vàrem trobar” i és que vosaltres”. El que tampoc veig bé són 
els diners que s’han perdut en subvencions i per gestions administratives incorrectes. Què 
vosaltres voleu acabar l’any amb un deute del 79,9 si teniu la sort de poder-lo veure serà 
una bona noticia. Esperem que els diners d’aquest pressupost no es gastin tots i que el 
pròxim govern tingui alguna cosa per fer, però entenc que el pròxim govern tindrà les 
butxaques foradades. Res més de moment. 
 
 
Sr. Robert: bé gràcies senyor alcalde. No canvia res,això continua igual. Continuista no és 
el pressupost. 
 
Sr. Parera: que hi vols? Estem a final d’any, són els últims, eh. Farem nua brandada, 
tranquil Joan Carles, no et posis nerviós. 
 
Sr. Robert: bé, frase destacada de la primera intervenció de la ponència, perquè com 
vostès tancaren faran el que també estant fent sempre que és parlar del que nosaltres 
diem, és trist però continuisme igual a parlar sobre el que nosaltres diem o proposem. No 
sobre el que vostès proposen o voldrien destacar d’aquesta eina que vostès diuen que està 
viva. Viva per vostès no gaire perquè ja els he dit que l’estat d’execució brilla per la seva 
eficàcia però la frase que jo destacaria de la ponència inicial: s’ha fet més amb menys. 
Això permeti que li digui però està ja molt suat. Això ja ho va dir el primer polític de 
l’historia, a l’època precolombina ja es deia “hacer más con menos”, això perdoni que li 
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digui però això és una expressió, certament amb l’època que estem, barata. Això qualsevol 
ho diu i queda bé però realment més amb menys no. Sap qui fa més coses amb menys 
recursos? Els ciutadans, aquest sí que fan més coses amb menys recursos. A Calafell bona 
part que aquesta situació es produeixi és culpa seva.  
 
PP: no farem declaracions, o sigui darrer pressupost de la legislatura i amb que hem 
participat nosaltres? Amb res. Ja els hi dit que vam rebre la carpeta de la regidora de 
serveis interns, la vam copiar com l’any passat reduint partides de turisme, esports, etc i 
punt. I aquesta és la realitat, no col·laborem ni aportem res, és més fàcil que es copií l’eina 
que ja teníem, anar vivint, anar passant el temps, les eleccions diran i com ja he dit abans 
“tira que te vas”.  
 
Intervenció de la ponent de CIU que és la mateixa que proposa aquesta eina? Que de 
política aquesta eina no en té. Jo sempre els hi he dit que el pressupost hauria de ser una 
eina política del què un equip de govern pensa fer políticament perquè millori el nostre 
municipi. Vostès han presentat una eina pura i simplement tècnica per poder complir 
l’expedient que tenen un pressupost en vigor a partir de l’1 de gener, que gràcies a 
nosaltres això ja ve essent habitual en aquesta casa. Vostès això no ho han innovat, 
nosaltres això ja ho vam fer. També és continuisme de l’ antic equip de govern, parlo de 
l’embut que hi havia abans. No he sabut entendre l’embut a que es referia, sincerament 
no he sabut entendre-ho. A l’embut té dos parts, no el seu o el nostre, tots els embuts 
tenen dos parts: la part ampla i la part estreta. Potser les directrius que manaven abans 
que vostès ha titllat de dictatorials jo en cap moment els hi he dit paraules d’aquestes i 
vostè ja ha començat en aquesta paraula. Nosaltres al millor els nostres projectes potser 
entraven per la part estreta però sortien per la part ampla i això significa que afectaven 
més gent i a més coses positives pel nostre municipi. Vostès és al revés, agafen un munt 
de recursos, un munt de possibilitats continuistes i surten pel broc petit que ve s’ha de dir 
que aquest embut és dels brocs més petits que he vist per la part estreta. No sé si fins i tot 
pot està cega aquesta part. Diu que manipulo l’ informació, que enganyo, és que escolti 
cada any em fan el mateix, jo els hi dic que apliquen política “de rodillo”. Això no és un 
mot despectiu. Els hi dic que tenen manca d’idees, això és una qualitat però no és un mot 
despectiu. Els hi dic que tenen manca d’iniciatives, això també és una qualitat però no és 
un mot despectiu. A nosaltres ens ha dit dictatorials, ens ha dit manipuladors, ens ha dit 
mentiders; escolti ja està bé que tinguem que tancar la legislatura amb aquest pressupost 
amb aquests mots que ens dediquen, especialment a mi. Però bé, jo voldria creure que 
això es pot assumir per part de tothom. Diuen que hauríem de ser més objectius, home i 
tant! Més objectius és la proposta que li fem de col·laborar en els pressupostos. Una cosa 
subjectiva és el vostès fan, donen una eina que no es pot aportat res. L’eina seva és 
subjectiva, les nostres propostes són objectives i com és lògic i normal vostè només parla i 
exposa una mica més desprès d’haver sentit al nostre grup municipal i això permeti que li 
digui és una llàstima perquè si vostès haguessin fet una exposició de totes les coses bones 
que pot tenir aquest pressupost doncs al millor jo no hagués dit tantes coses però com 
que no acostumen a donar virtuts del pressupost perquè realment, com ja he dit, és una 
eina tècnica i no política doncs esperen a que jo o el nostre grup  diguem alguna cosa per 
vostès anar enfilant el seu argument.  
 
Miri els hi posaré un exemple del que suposa aquest pressupost, del que vostès estan 
dient i del continuisme. Regidoria, no sospirin que ja sé que això no els hi agrada però 
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quan un sospira quan algú li diu alguna cosa o és perquè està content, vostè diu enamorat 
però és perquè està content, o perquè realment reconeix la seva inactivitat o la seva 
manca de tirar coses endavant. Com deia a l’exemple: continuisme. S’ha parlat del treball, 
regidoria de treball. Qui va dotar de contingut la regidoria de treball? L’equip de govern 
anterior, amb la seva regidora al cap. Es va dotar de contingut, es va fe una nova 
estructura i vostès que han fet? Doncs continuar. Que ens hem trobat això, està bé? Sí, 
doncs continuem. Això està bé, el que trobo a faltar aquí és: senyors, aquesta regidoria 
estava bé muntada, nosaltres continuem i donem aquest valor afegit. Vostès fan el 
contrari, diuen que tot estava malament però continuen i tampoc aporten res. Segons 
vostès aquesta regidoria, és un exemple eh, potser qualsevol regidoria però aquesta és un 
bon exemple. Vostès diuen que això ho han fet vostès però la qüestió és que ja estava 
dotada de contingut i d’estructura.  
 
Expressions com: mira, aquest és el pressupost que hi ha i el que li agradi bé i el que 
no...Ja els hi dit al començament, això és el que vostè ha fet: donar una carpeta a cada 
regidor dient això és el que és pot gastar i punt. Doncs menys mal que vostè ho ha 
rectificat. A qui li agradi bé i sinó..., no ha dit que hi posi fulles perquè s’ha contingut. Vull 
creure que li ha faltat poc per dir-ho. Ha deixat els punts suspensius però bé. Formació 
interna, si ja es feia. Qui va fer l’aula de formació? L’anterior equip de govern. Això ja s’ha 
fet, que em diu ara? Que el Capítol II de despeses es finança amb Capítol I i el Capítol III, 
si ja ho he dit jo, això no cal que ho digui vostè. El que vostè no diu és que també ho 
financen amb l’estalvi del Capítol III que és el fruit del refinançament i és l’estalvi 
d’interessos. Això també ho havia de dir, diu que jo enganyo i manipulo però vostè es 
deixa de dir les coses que ratifiquen el que jo he dit. 300.000 € que nosaltres destinàvem 
a hores extres de la policia local, vostès només cal que es giri dos llocs més a la seva dreta i 
li digui el que hauria d’informar el que té dos llocs més a la seva esquerra i és que veníem 
de gastar, i ara no es tracta de l’altre legislatura o l’altre sinó històricament, més de 
1.200.000 amb hores de la policia. Tot això s’ha anat reduint com s’ha pogut. Totes les 
legislatures han reduït el que han pogut es hores extres de la policia per donar nu millor 
servei perquè la policia segurament està donant més bon servei; jo no em poso amb el 
servei de la policia sinó amb aquest famós treball que sempre està a l’aigüera i que vostè 
no ha dit res. Ara dirà quelcom perquè és clar de tant repetir al final dirà que això ja està 
fet i que d’aquí a quatre dies ho ensenyaren i que ja funciona i tot això. La realitat és que 
de moment no hem vist res. Que es faran aparcaments, vostès es vanaglorien que s’han 
fet aparcament si critiquen les expropiacions quan el pàrking del Blanquet sense 
expropiacions no s’hagués pogut fer per tant una cosa va amb l’altra. No passa res, el 
pàrking del Blanquet’? Perfecte  Hi havia un altre projecte que no s’ha pogut fer, d’acord; 
s’ha fet aquest. Que l’eina ha estat les expropiacions? Sí. Està ben fet? Perquè no? Està el 
content el municipi? Sí. Estan contents els ciutadans? Sí. La gent que ve de fora diu: 
Calafell, mes aparcament gratuït sí. Doncs a les hores no critiquin les coses que 
afavoreixen els serveis als ciutadans. 
 
Serveis interns no recomana, assessora i fiscalitza. Doncs ja seria hora senyora López, que 
vostè de tant en tant recomanés quelcom, no assessori i fiscalitzi perquè els que 
assessoren i fiscalitzen són els professionals. Els que recomanen són els polítics per tant la 
seva aportació a aquesta regidoria no va més enllà de l’assessorament i fiscalització 
tècnics. Diuen que no estan esgotats que els que estem esgotats som l’oposició; nosaltres 
no estem esgotats, estem cansat que no ens facin cas. Això sí que és veritat. Vostès només 
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esperen a veure que diem per fer. Parlant de l’endeutament una altra vegada, miri és 
senzill, vostè diu que manipulo i tot això, escolti, miri, el finançament d’abans era per 
inversions, projectes i millores pel municipi. El finançament d’ara és per despesa. Jo crec 
que la diferència és abismal i a més a més està demostrat perquè vostès estant tirant 
projectes endavant i ja els hi he dit majoritàriament els que vam deixar fets però vull 
també trencar una llança a favor d’alguna cosa de les noves que vostès pensen fer. 
Contenció de la despesa, dir que ho fan quan al Capítol II augmenta doncs no sembla que 
això sigui molt prudent. Que han negociat tots els contractes? Jo ho dubto, o els que han 
pogut, primer ha dit tots, ara els que han pogut. La qüestió és que ni tots ni els que hi ha 
pogut perquè si els contractes que vostès han renegociat ens han de costar més doncs 
malament. Locals del Port, perquè escolti sembla que dels locals del Port només volen 
parlar vostès, miri en parlarem nosaltres, els locals del Port estan allà però en volen dir 
vostès que han aconseguit fer als locals del Port? Res. Quina imaginació hem posat 
nosaltres per fer quelcom als locals del Port? Cap. Quin rendiment li podem trobar? 
Senyor alcalde, jo li demanaria que als seus companys els hi digui que parlin quan els hi 
toqui i no quan estic parlant jo, si us plau, perquè m’interfereixen que suposo que és el 
que vostès pretenen. El local destinat a CEMSSA? Cap. El local de la Confraria? Cap. O 
sigui parlin del que vostès han aportat al que ja hi ha. Res. Nosaltres aquests locals, 
segurament, ja tenim un munt de destinacions. Riure és gratuït però el que vostès han fet 
no és gratuït, és la realitat. La realitat és que vostès estan tirant endavant els projectes que 
ja estaven programats, pressupostats i parlats. Vostès tiraren el pas soterrat de Segur de 
Calafell i els felicito, és una de les coses que s’havia de fer que primer ho faran amb 
recursos propis de l’ajuntament, amb això nosaltres també els hi donarem recolzament. El 
que els hi hem dit sempre és que tornin a anar al ministeri i recuperin els diners que hi 
havien destinats amb això des de Madrid.  
 
I ara només queda com és l’últim que hem tingut puntualitzar algunes coses que ha hi he 
dit i esperar a que vostè, senyora López, l’únic que faci és criticar el que jo he dit, 
continuar dient que som demagogs, que manipulem, que enganyem, que som autoritaris, 
que som no sé quantes coses em diu, però la qüestió és que com he dit abans aquest 
pressupost, com m’ha rectifica el senyor alcalde que li agraeixo, ell em diu que l’expressió 
correcta és patafi, és correcte, però vostè senyor alcalde ha de permetre que hi hagin 
algunes localitzacions i si dic patafi doncs al millor m’entendrà tothom però si dic pitafi 
segur que me n’entén tothom. Per tant gràcies pel seu temps, gràcies per deixar-nos avui 
exposar els temes una  miqueta més dilatats i ara espero que “el chorreo” com dirien 
també perquè també em podrien dir que “chorreo” no es diu però ho dic entre cometes, 
“el chorreo”  que ara em vindrà dient totes aquestes coses que sempre em diuen que ja 
he repetit i ara no f falta que torni ha dir. Per tant, espero “el chorreo” i sobre tot senyor 
alcalde, al final quan vostè faci l’exposició jo el que li demanaria, espero no ho faci, és que 
ens renyi una altra vegada. Faci la seva exposició, faci el seu discurs final, vostè és l’alcalde 
i té el dret però aquest any li demanaria que no ens renyi. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: moltes gràcies. Fas l l’última intervenció i tanques el punt, Montse.  
 
Sra. López: s’han dit moltes coses en aquesta última intervenció.  Es ben cert Joan Carles 
que això sempre sembla una repetició d’any rere any perquè sempre ens acabem dient el 
mateix. Tu fas la teva exposició que és una còpia de la de l’any anterior i jo replico i dic, i 
dóna aquesta sensació que sempre ens estem barallant o discutint, però el que ha de 
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saber la ciutadania és que això només passa al Ple. O sigui, nosaltres respectem, o entenc 
que per part teva així és també, ens respectem, tenim diferents punts de vista, per això 
estem en dos grups municipals diferents i el correcte és acceptar el que diu un i acceptar 
el que diu l’altre.  Amb això no vull dir ni li vull reconèixer que vostè tingui o no tingui raó, 
sinó simplement que som dues persones totalment diferents amb formes de veure i de 
pensar diferents o dos grups municipals diferents o vostè ha format part d’un grup 
municipal diferent al meu i que tenim punts de vista i formes de fer diferents.  Cadascú 
creu que ho fa el millor que pot, optimitza els seus recursos el millor que pot.  El que, clar, 
de vegades em dóna la sensació de què hi ha com una mica de falta de respecte, que això 
és el que jo no aprovo ni aprovaré mai, la mofa que es diu en català, el fet d’intentar 
deixar en ridícul.  Clar, si entrem en aquesta línia les sessions plenàries serien un circ i jo 
no hi participo.  Per això, em basaré en tancar el punt en positiu que és el que toca, 
perquè a la fi aquest projecte és un projecte d’equip de govern, d’un govern estable on 
hem treballat colze a colze, on no només ha tingut la paraula un regidor o regidora, on els 
tècnics han fet les seves aportacions, on s’han presentat estadístiques.  La regidora no va 
amb la carpeta a repartir diners.  On hem fet unes reunions, on ens hem assegut tècnics, 
polítics, hem valorat, on s’ha dit quina era la despesa corrent que es podia fer i quines 
eren les propostes de millora les quals s’han recollit.  Més que res li explico, per si de cas li 
serveix en un altre àmbit de la seva vida.  El que hem fet és recollir les propostes de millora 
extraordinàries que podíem fer i després com equip de govern hem decidit el que crèiem, 
insisteixo crèiem, perquè la vareta màgica i la veritat absoluta no existeix, i tot són 
percepcions, que era el millor per la nostra ciutadania. I és el que es recull en les nostres 
inversions.  El tema de si hem utilitzat o no, que això realment sí que és com una espineta 
que vostè em clava cada cop que ho diu, que hem destinat crèdit a pagar despesa corrent.  
Suposo que es refereix a la línia ICO. Vostè sap què vam pagar amb la línia ICO veritat? I 
no cal que li recordi. Vostè sap el problema que hi havia de gestió i d’endarreriment de 
pagar factures, el que va suposar a l’Ajuntament.  Vostè sap que a data d’avui tenim un 
còmput que no arribem que estem pagant a 32 dies als nostres proveïdors, cosa que 
abans era impossible i per això vam tenir 5 milions d’euros a demanar única i 
exclusivament per pagar les factures als nostres proveïdors, que tenien tot el dret a cobrar.  
A qui no vaig a responsabilitzar el polític o no polític, sinó a reconèixer que en aquests 
anys hi hagut una millora. Vostè, i això sí que ho vull dir, ha fet un esment que jo sóc 
política i que he d’assessorar en lloc de fer un altre tipus de tasca.  És cert, i no li negaré, 
però hi ha un problema que no el puc separar i és que jo sóc gestora pública i politòloga i 
això a la meva vida personal i professional no ho puc separar. Per tant, la ratlla que hi ha 
pintada és difusa i col·laboro o intento col·laborar de forma activa amb el meu 
departament i amb la meva àrea i això vostè ho sap.  I no m’agradaria que això s’utilitzés 
com una crítica, sinó com una qüestió positiva de l’hora de fer aportacions i 
assessorament.  Un cop dit això, que tampoc era molt necessari, però sí que m’agradaria 
que no quedés aquest dubte en el núvol, passaré al que a mi em toca, parlar i tancar el 
tema del pressupost. 
 
Continuo, ratifico, insistiré, manifestaré i diré contínuament que la gran tasca que s’ha fet 
de fer més amb menys ha estat molt òptima en aquest mandat. Perquè? Perquè hi ha 
hagut una baixada dels ingressos i això és la realitat, perquè la patim o la pateixen 
ciutadans, familiars, amics, degut a la crisi. Per tant, hi ha persones que no poden fer front 
al pagament dels seus impostos i per tant, també hi ha una baixada dels ingressos i afecta 
també al pressupost directe. Nosaltres hem fet costat a la ciutadania perquè hem estat 
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capaços de crear unes línies d’ajut, les quals millorarem d’aquí uns dies, perquè volem que 
arribin el més lluny possible, que més persones es puguin acollir a elles. Per tant, les 
persones amb escassa capacitat econòmica han tingut opció a obtenir un ajut amb l’IBI, 
han tingut l’opció de tenir un ajut amb el rebut de l’aigua, amb el clavegueram, han 
tingut opció a la brossa. Hi ha diferents col·lectius que també s’han pogut acollir a un 
tipus d’ajut pel tema del gual, al primer habitatge dels joves, al marge de tots els ajuts que 
dóna Benestar Social, ajuts puntuals d’electricitat, ajuts puntuals de l’aigua, ajuts puntuals 
i no puntuals per menjar, menjadors, que abans no existia. Que és clar, que jo no vull ser 
crítica sinó tot el contrari, nosaltres construïm un municipi millor i què hem fet? Apostar 
per coses que abans no s’havien apostat: menjador social, més ajuts, lots de productes 
específics per Nadal, una aposta de donar un altre tipus de servei a la gent segons les 
necessitats, perquè ens hem anat adequant. O sigui, no és que siguem millors, és que això 
consisteix en adequar-nos a la situació i millorar i vostè sembla que això no li agrada i per 
tant, això em molesta. He de felicitar i ho dic i ho reconec que el departament de Treball a 
l’anterior mandat va fer una molt bona feina, va donar estructura perfecte, però no hem 
d’oblidar que això va ser un inici i que li hem donat contingut. Però no s’ha donat un 
contingut de fer alguna cosa per donar continuïtat, ens mantenim, no? Hem estat capaços 
de crear un programa que es diu Calafell Crea que portem prop de 500.000 euros amb 
ell.  Hem estat capaços d’activar i que sigui una realitat en breu, perquè s’està treballant 
amb el Vilarenc Zenit.  Estem fent una gestió de treball amb els barris, s’està fent el treball 
mancomunat amb el Consell Comarcal i d’altres municipis de la comarca. S’està 
fomentant l’ocupació i l’ocupació, a veure la realitat és la que és. A l’ajuntament de 
Calafell ens agradaria tenir dos mil dos-cents so no sé quans llocs de treball, ara mateix no 
sé qual és la taxa per número d’habitants que tenim ara mateix a l’atur. Que no tothom 
voldria tenir ocupació per a tots però també s’ha de dir, i això vull que quedi clar, que 
l’atur no s’ha generat al nostre municipi perquè nosaltres  no tenim empresa i això vull 
que quedi clar; no és que hi hagi hagut na destrucció de llocs de treball massiva al 
municipi de Calafell per tancament de fàbriques. Malauradament la majoria de persones 
que tenim aturades es deu a que treballaven en altres municipis on han tancat o en la 
construcció encara que ta poc era un numero molt elevat quan s’ha mirat, perquè jo m’he 
encarregat de mirar la taxa d’atur des de l’any 2007 fins al 2014, bé 2013, i veure quina 
ha estat l’evolució i a vegades els conceptes els tenim equivocats quan no mirem les dades 
exactes i actualment està baixant l’atur; no com ens agradaria però està baixant, que no 
vull dir que estigui bé, eh. No vull que es mal interpretin.  
 
Per tant, jo per acabar dir que el nostre projecte de pressupost per vosaltres està molt bé. 
Perquè? Doncs perquè algú que posa il·lusió i ganes de fer una cosa doncs ho troba bé. 
Millorable? Clar, com tot, és que no hi ha ningú que sigui perfecte. Podem fer 
modificacions perquè tenim la sort que és na eina viva i podem fer modificacions. En 
funció de com vagi l’exercici hem fet una aposta però segons l’evolució farem una cosa o 
farem una altra perquè es pot fer, perquè no és tancat. Per nosaltres les inversions que 
hem fet o que es proposen ara en el nostre pressupost són necessàries pel nostre 
municipi: les millores de carrers a Segur de Calafell. S’ha fet una despesa de més de cinc-
cents mil euros i tornem a posar dos-cents mil euros, és el primer cop que s’ha fet així a 
part de no fer aquella obra que es va fer amb el pla Zapatero però apostes d’aquest 
tipus...Parlar d eles quotes urbanístiques! Home senyor Parera, és que les coses no són 
gratis. I sap el que passa? Que fer una millora en un lloc puntual on es beneficien una 
sèrie de persones individuals no l’ha de carregar tot el municipi i per tant si això tothom 



 

25 
 

ho paga perquè quan compres s’ha de pagar el que és l’accés rodat que és diu o els 
serveis mínims doncs aquelles persones que no ho tenen no ho han de pagar. O sigui que 
aquí no estem demanant coses que no hi són però a part d’això anem en compte de com 
diem les coses o com ho volem jugar amb les dades perquè jo ho sento, jo visc a l’altra 
punta o els meus veïns que viuen a l’altra punta del municipi i vam pagar també les 
nostres contribucions especials potser si li senten a vos`tes li dirà: home, i on estava vostè? 
Perquè vostès és el que ens ho va cobrar el dia que ens va deixar de cobrar contribucions 
especials quan va arranjar el meu carrer. Per tant ha de ser una mica equitatiu a l’hora de 
dir les coses.  
 
En resum perquè sinó ens podem estendre molt i jo crec que no és necessari, tenim un 
pressupost de trenta nou milions on el gran esforç que s’ha fet és reduir durant aquests 
tres anys de mandat de pressupostos, i aquest el quart, on s’ha fet una aposta per la 
reducció de l’endeutament. Una reducció que clar, aquí quan parlem de percentatges ens 
quedem una miqueta..oh, números! Que bé això. Però és que hem passat de tenir quasi 
quaranta- sis milions d’euros a trenta-dos i mig. O sigui, hem rebaixat l’endeutament una 
cosa exagerada de quaranta- sis milions d’euros a trenta-dos milions i mig. Hem apostat 
pel dia a dia. Es veu en les coses, tens opció a veure que s’està arreglant, el dia a dia que 
el que ens demana la ciutadania, tenir el parc infantil arreglat, que els nens no tinguin un 
perill a l’hora de muntar-se en el gronxador i que tingui cautxú, coses d’aquestes. 
Aparcament com Déu mana, el Blanquet, vostès volien fer un aparcament de pagament i 
nosaltres l’hem fet gratuït, aquesta és la diferència. Comparar és que és un risc per això 
s’evita però quan un entra, entra. Expropiacions? Li recordo que el pagar expropiacions no 
sé que ens queixem; el que ens queixem és que vostès van fer una valoració incorrecte i 
ara tenim que pagar unes expropiacions amb un justi preu exagerat perquè no es va fer la 
feina ben feta en el seu moment i vostès es van fer càrrec en el seu mandat perquè er 
amés fàcil dir: bé, hipotequem el futur dels nostres fills, el nostre futur, simplement. 
Continuem amb una gran labor del dia a dia, de la proximitat, de la millora a la nostra 
administració que és molt important perquè és la que dóna servei als nostres ciutadans. 
Fem formació als nostres treballadors perquè siguin qualificats perquè a l’hora de fer la 
seva feina estiguin reciclats. Hem fet una aposta i jo crec que ara no tocava al punt però si 
a cas ara hem parlem, hem fet nua aposta per la policia local, s’ha canviat el model i crec 
que és un model que està funcionant. És ben cert que ja es faran les valoracions però 
funciona. Això ha suposat donar serietat i rigor a la policia local. S’ha reduït la despesa 
general i ara resulta que el problema és que hem amortitzat quatre places de policia 
d’estiu però el que s’ha oblidat de dir és que hem creat nua unitat de proximitat on hi ha 
tres agents nous. O sigui que l’ unitat són quatre per tant, home! ja que diu l’ informació 
no la doni sesgada, doni-li tota perquè clar sembla ser que hem reduït la plantilla, que 
som nues persones que no apostem per la seguretat ciutadana i resulta que ara tenim més 
agents més al carrer. D’això el Capítol I, que queda igual, per això sí que és ben cert que 
es va reestructurant la plantilla però bé això seria entrar a coses. Vostè a manifestat 
contínuament la disminució de les partides però desprès diu que tenim un pressupost 
continuista per tant no l’acabo d’entendre, o disminuïm o continuista. Jo aposto més per 
la segona perquè jo crec que és ben cert que s’ha donat continuïtat, hem donat 
continuïtat i hem intentat mantenir el màxim tot el que s’ha fet i que es fa cara als 
ciutadans i estem així. On hem reduït? Dels contractes que hem pogut perquè ja li he fet 
menció,  hem intentat els mòbils, la telefonia mòbil que hem passat de sis mil euros als 
mes a dos mil cinc-cents, material d’oficina, les fotocòpies, controlem quina són les còpies 
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que es fan a la casa perquè no hi hagi un ús indegut: Controls necessaris que la gent 
entén que és normal per reduir perquè hi ha una contenció de la depesa que es la que 
queda reflectida en aquest pressupost: contenció de la despesa per poder fer les coses que 
no tenim opció a fer amb crèdit perquè clar aquest exercici no demanem crèdit. Jo el que 
vull dir per acabar és que al marge que vostès no estiguin d’acord amb aquest pressupost 
en el fons vostès estan contents que s’aprovi. Vostès estan d’acord ambla línea que estem 
donant, vostès estan d’acord en que les coses s’estan fent bé i vostès estan d’acord en 
que encara que no l‘aprovin els hi hauria agradat tenir aquest pressupost en les seves 
mans i que hagués estat de vostès. Gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta dels membres, amb 15 vots a favor: 8 dels 
membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor no 
adscrit Massimiliano Revello, i 3 vots en contra dels membres del PSC, acorda: 
 
1. Aprovar el Pressupost General de l'any 2015 integrat pels Pressupostos del propi 
Ajuntament, dels organismes municipals OAM Fundació Castell de Calafell i Patronat de 
Turisme i de la societat municipal CEMSSA, i per les Bases d'Execució, segons el següent 
detall: 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 
 
ESTAT INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

I Impostos directes      26.012.579,88   
II Impostos indirectes           288.070,45   
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 6.292.508,76   
IV Transferències corrents        6.162.087,88   
V Ingressos patrimonials           392.206,00   

Total ingressos corrents 39.147.452,97   
Art. 39 Quotes d’urbanització                       0,00       

VI Alienació d'inversions reals 0,00       
VII Transferències de capital           31.000,00   

Total ingressos de capital 31.00,00   
Operacions no financeres    39.178.452,97   

VIII Actius financers                   140.000,00   
IX Passius financers           0,00 

Total ingressos financeres      140.000,00   
Total ingressos    39.318.452,97   
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ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

I Despeses de personal      12.573.822,82   
II Compra de béns corrents i serveis      17.312.792,71   
III Despeses financeres        827.670,49   
IV Transferències corrents        1.369.317,13   

Total despeses corrents    32.083.603,15   
V Fons de contingència           406.630,30   
VI Inversions reals        1.373.753,22   
VII Transferències de capital             67.000,00   

Total despeses de capital      1.847.383,52   
Operacions no financeres    33.930.986,67   

VIII Actius financers                   140.000,00   
IX Passius financers        5.247.466,30   

Total despeses financeres      5.387.466,30   
Total despeses    39.318.452,97   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 

Grup Descripció Import 
0 DEUTE PÚBLIC 6.020.182,28 
1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 17.827.857,23 
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.657.456,04 
3 PRODUCCIO DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER 

PREFERENT 
3.860.083,44 

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.506.797,05 
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 7.446.076,93 

  TOTAL 39.318.452,97 
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PRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL  
 
 
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

I Impostos directes 0,00  
II Impostos indirectes 0,00  
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)             84.006,00   
IV Transferències corrents           228.430,90   
V Ingressos patrimonials 0,00  

Total ingressos corrents         312.436,90   
Art. 39 Quotes d’urbanització 0,00  

VI Alienació d'inversions reals 0,00  
VII Transferències de capital 0,00  

Total ingressos de capital 0,00  
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeres 0,00  
Total ingressos         312.436,90   

 

 
 
  

 
 
 
ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

I Despeses de personal           228.935,09   
II Compra de béns corrents i serveis             81.195,81   
III Despeses financeres                 276,00   
IV Transferències corrents              2.000,00   

Total despeses corrents         312.406,90   
V Fons de contingència 0,00  
VI Inversions reals                   30,00   
VII Transferències de capital 0,00  

Total despeses de capital                  30,00   
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total despeses financeres 0,00  
Total despeses         312.436,90   
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PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME 
 
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

I Impostos directes 0,00  
II Impostos indirectes 0,00  
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 9.007,00   
IV Transferències corrents 363.650,00   
V Ingressos patrimonials 6,00  

Total ingressos corrents         372.633,00   
VI Alienació d'inversions reals 0,00  
VII Transferències de capital 5.000,00  

Total ingressos de capital 5.000,00  
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeres 0,00  
Total ingressos         377.663,00   

   

ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

I Despeses de personal 0,00  
II Compra de béns corrents i serveis           331.880,00   
III Despeses financeres                 783,00   
IV Transferències corrents             40.000,00   

Total despeses corrents         372.633,00   
V Fons de contingència 0,00  
VI Inversions reals            0,00   
VII Transferències de capital 5.000,00  

Total despeses de capital           5.000,00   
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total despeses financeres 0,00  
Total despeses         377.663,00   
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PRESSUPOST CEMSSA 
 
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

I Impostos directes 0,00  
II Impostos indirectes 0,00  
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           734.456,36   
IV Transferències corrents 0,00  
V Ingressos patrimonials 0,00  

Total ingressos corrents         734.456,36  
VI Alienació d'inversions reals 0,00  
VII Transferències de capital 0,00  

Total ingressos de capital 0,00  
VIII Actius financers 5.271,47  
IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeres 5.271,47  
Total ingressos         739.727,83   

   
 
ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost inicial 2015 

     
I Despeses de personal 268.441,48  
II Compra de béns corrents i serveis           332.612,81   
III Despeses financeres              7.262,28   
IV Transferències corrents 0,00  

Total despeses corrents         608.316,57   
VI Inversions reals           114.950,00   
VII Transferències de capital 0,00  

Total despeses de capital         114.950,00   
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 16.461,26  

Total despeses financeres 16.461,26  
Total despeses         739.727,83   

 
 
2. Aprovar l'Estat de Consolidació del Pressupost de l'any 2015 de l'Ajuntament amb els 
seus Organismes Autònoms i la Societat Municipal, per un import a ingressos i despeses 
de trenta-nou milions quatre-cents divuit mil cent vint-i-u amb noranta-set cèntims 
(39.418.121,97 €) segons el següent detall per capítols: 
 
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ 
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CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOS     
Classificació Descripció  TOTAL CONSOLIDAT  

I Impostos directes         26.012.579,88    
II Impostos indirectes              288.070,45    
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           6.385.521,76    
IV Ingressos patrimonials           6.168.737,88      
V Alienació d'inversions reals              392.212,00    
  Total ingressos corrents      39.247.121,97     

VII Transferències de capital                31.000,00    
  Total ingressos de capital             31.000,00    

VIII Actius financers              140.000,00    
IX Passius financers                        0,00    
  Total ingressos financers           140.000,00    

      
TOTAL INGRESSOS         39.418.121,97      

      

     
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

DESPESES     
Classificació Descripció  TOTAL CONSOLIDAT  

I Despeses de personal         12.802.757,91 
II Compra de béns corrents i serveis         17.725.868,52    
III Despeses financeres              828.729,49    
IV Transferències corrents              825.886,23    
V Fons de contingència              406.630,30    
  Total despeses corrents      32.589.872,45    

VI Inversions reals           1.378.783,22 
VII Transferències de capital               62.000,00    

  Total despeses de capital        1.440.783,22    
VIII Actius financers              140.000,00    
IX Passius financers           5.247.466,30    
  Total despeses financers        5.387.466,30    

      
TOTAL DESPESES            39.418.121,97    

      
 
3. Aprovar la plantilla, que consta com annex a aquesta proposta, i s'acorda donar compte 
a les Seccions Sindicals als efectes oportuns. 
 
4. Acordar que el Pressupost General per l'any 2015, precedentment aprovat, sigui 
exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, als efectes previstos a l'article 169.1 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la Llei Reguladora de 
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les Hisendes Locals, considerant-se definitiva la seva aprovació en el cas de què no es 
presentin reclamacions durant aquest termini. 
 
5. Facultar a la Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Interns, la Sra. Montserrat López 
Ureña, o qui legalment el substitueixi, per a poder fer aquelles gestions i signar la 
documentació necessària per poder dur a terme els acords anteriors. 
 
Sr. Olivella: moltes gràcies a tots. Només voldria fer un petit comentari. Ja sé que 
normalment en això no toca perquè sempre hem dit que tota la gent que treballa en un 
pressupost doncs ho ha de fer perquè realment és el treball que ens pertoca fer a tots i 
per això estem treballant en un ajuntament i llavors tots els tècnics: interventora, tresorer, 
secretària, cap de recursos econòmics...o sigui tota la gent dels departaments i tots els 
departaments de l’ajuntament doncs voldria felicitar-los més que res, i també a tots els 
regidors de l’equip de govern de l’ajuntament, perquè realment quan a l’estiu van parlar 
que s’havien de fer els pressupostos semblava que amb la calor que queia quedava molt 
lluny i realment ha passat molt ràpid perquè la calor són dos mesos que han passat i 
llavors poder aprovar els pressupostos en aquestes dates doncs crec que és un motiu que 
em fa sentir a nivell personal doncs molt bé i orgullós dels meus companys de Consistori i 
d’equip de govern pel fet que s’hagi treballat i s’hagi tirat doncs si tenim una data doncs 
jo diria súper correcta, el 14 de novembre, doncs uns pressupostos aprovats inicialment, la 
qual cosa vol dir que el 1 de gener doncs podran estar actius i ho dic més que res perquè 
com estem a final de mandat doncs es podrà utilitzar per acabar coses que tenim iniciades 
i anirà molt bé. Per tant reitero el meu agraïment a l interventora, tresorer, secretària, cap 
de recursos humans i a tot el personal que ho ha fet possible així com als regidors també. 
Per altra banda voldria ressaltar dues coses o tres, el fet del gran esforç de contenció que 
s’ha fet al llarg d’aquests quatre anys demandat i de contenció de la despesa. O sigui s’ha 
gastat menys i s’ha controlat molt més. Això ens ho ha portat també els problemes deguts 
a la crisi que ens ha caigut a sobre però alhora penso que ha estat molt interessant i molt 
bo perquè ha demostrat que aquesta eficàcia, o intentar ser més eficaços perquè tampoc 
cal fer-se tants petons un mateix, però si que crec que hi ha hagut un rigor per part de tot 
l’equip de govern i de tots els regidors des del primer a l’últim i aquí ho dic públicament, 
el meu orgull com alcalde comptar amb aquest equip de govern durant aquesta període 
perquè am més a més de portar-nos una gran estabilitat que no hem tingut cap problema. 
Hem tingut els alts i baixos típics d’una família o una parella que podria ser en principi 
però realment hem pogut acabar, o estem acabant, el mandat doncs junts i a sobre ben 
entesos dins de les dificultats d’un grup però que és normal com deia. Per tant jo em 
sento orgullós i ho vull manifestat públicament i no em fa cap vergonya de dir-ho. 
 
Per altra banda se’ns ha titllat de continuistes, evidentment, i no m’ho amago. Sí, hem 
estat continuistes però crec que dins d’aquest projecte d’eficàcia que hem intentat ser 
eficaços doncs hem escoltat tot el que ens han dit i hem intentar fer-ho. Projectes que 
venien d’altra mandat, o de l’altra o de l’altra? Doncs felicitar a la gent que ho va fer. 
Sempre ho hem dit perquè uns ho fan i altres ho executen, sempre ha passat això però 
l’important és que hi ha uns projectes fets i acceptats, a vegades es poden canviar però 
nosaltres hem cregut que  no podíem perdre més temps, que eren coses que s’havien 
treballat bé, hem intentat obrir la ment i dir: escoltem, aprofitem tot el que tenim perquè 
això és bo, s’han gastat uns diners, s’ha aprovat, hi hagut un diàleg independentment de 
que l’hagin fet uns o altres i hagin votat a favor o en contra però hem cregut que valia la 
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pena aprofitar el que hi havia perquè tampoc estava mal fet. Per tant hi ha coses que es 
poden millorar però en fi, volíem tirar per aquí, per tant jo felicito a la get que ho va deixar 
fet. Gràcies perquè seria una irresponsabilitat que aquest govern no hagués intentar 
desenvolupar tota una sèrie de projectes que hi havien i que haguessin passat quatre anys 
i estès tot per fer o que haguéssim tornat a fer projectes nous i encara donar-li voltes. 
Penso doncs això, que hem d’estar contents tots plegats perquè el passeig marítim doncs 
el projecte estava fet, no estava pressupostat pel govern de l’estat perquè ho vam veure 
l’última vegada que vam anar a Madrid i no hi havia diners al pressupost. Per tant no 
podem dir que hi fossi, no diguem més això perquè no hi era i es pot demostrar. Per tant 
no enganyem al públic, siguem positius, tots hem treballat per aconseguir aquest passeig 
marítim i ho aconseguirem i el tindre, I ho hem aconseguit amb fons propis en un principi 
i amb un crèdit doncs molt bé. És una tasca que al final serà en benefici de tots els 
ciutadans del municipi, pel turisme, pels empresaris, per la gent que hi vivim, per la gent 
que en gaudiu. I gràcies a qui? A la gent que va tenir una sensibilitat de poder-ho arreglar 
en un moment determinat i que realment el ciutadans voten per això, per tenir un governs 
que resolgui els problemes i millori la ciutat o el municipi. Per tant jo destacaria només 
això doncs, aquestes dues o tes coses. L’estabilitat del govern que hem tingut, sí que hem 
fet continuisme, altres coses no, les hem intentat donar el toc personal com és lògic i 
normal. Agrair a tothom, torno a repetir l’esforç que s’ha fet i destacar aquest gran esforç 
de contenció que hem passat com bé a dit la regidora, passarem a finals d’any, amb un 
110 % que hi havia d’endeutament a un 80 %. Això la gent potser no ho entendrà però 
el que sí entendrà si ens escolta algú és que teníem un deute viu al 2011 de quaranta cinc 
milions, al 2012 quaranta-set milions aproximadament i passarem a un deute a final d’any 
de trenta-dos milions d’euros, doncs molt bé. Penso que com us deia als que ens escolten 
és una bona gestió, vull dir és voldrà acceptar o no però és nua molt bona gestió. També 
dir que totes les inversions que s’ha fet ha sigut la majoria d’elles amb fons propis per tant 
creiem que és un fet a destacar. 
 
Volia repassar una mica per sobre tot un seguit de qüestions que creiem que han estat 
prioritats de mandat i ja que és l’últim pressupost em permetreu que molt ràpidament 
recordi quatre coses, però hi ha tota la qüestió dels aparcaments públics als tres nuclis de 
població que s’han fet, vull dir que també venen d’anteriors espais que s’han recuperat 
per anteriors governs, és igual però, anem a ser positius com us deia.  S’han fet 
l’aparcament de l’hotel Segur, l’Hotel Blanquet, s’està fent ara l’hotel de la Bòvila, també 
s’ha fet l’aparcament del carrer Torredembarra.  Tots ells gratuïts, en cap moment i la 
majoria d’ajuntaments posen parquímetres en tots aquests espais nous, nosaltres hem 
volgut no penalitzar més i ha estat una de les coses que l’Ajuntament podia haver tret 
molts fons i en canvi no s’ha volgut penalitzar ni a la gent que pugui venir pel comerç en 
general o pel turisme ni la gent del municipi en aquests espais, o sigui donar una 
alternativa.  Hi ha molts pocs municipis actualment que tinguin aquest pla d’aparcaments 
important que hi ha al nostre municipi.  També s’ha parlat i ja ho ha dit la regidora, les 
voreres a Segur,  a Segur de Calafell s’ha fet un pla durant quatre anys que no s’ha deixat 
que hi hagi gent que estigui constantment a les voreres.  S’ha vist més o menys, és una 
cosa que, evidentment no s’ha fet grans extensions seguides, però sí tots els espais que 
estaven més malmesos perquè era impossible arribar a tot, però s’ha fet una despesa ja de 
cinc cents mil euros i aquest any en aquest pressupost nou hi ha dos cents mil euros més.  
Per tant, en tot el mandat s’hauran destinat set-cents mil euros en arranjaments d’aquest 
dia a dia que dèiem.  També tenim en marxa, després de moltes dificultats i de moltes 
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mogudes i després de molt de temps de parlar-ne, però per fi serà una realitat el pas 
soterrat a Segur de Calafell, al carrer Pisuerga, primerament també amb fons propis, 
pendents de la negociació definitiva, com ha dit la regidora que ho ha explicat molt bé.  
Estem en el segon sobre de licitació ja, per tant estem seguint els terminis que el regidor 
d’Obres ja va parlar amb qui li corresponia i amb els veïns i associacions.  És un projecte 
que té un cost d’1’3 milions d’euros. Passeig marítim sabeu, amb moltes dificultats i amb 
molts problemes que hem de demanar disculpes perquè cada dos per tres amb molta 
gent, que doncs realment, no sé si hi ha gent que encara no s’ha adonat de què estem 
arreglant el passeig marítim, i que també s’ha de fer un esforç i ho dic aquí públicament si 
algú ens escolta i suportar una mica les molèsties perquè ho són, però tot i això, jo crec 
que és un mèrit important, tant el regidor de Medi Ambient, el José Antonio, com el 
Juanjo García, com el Rafel Solé, doncs, la disponibilitat que han tingut.  Dic ells, perquè 
són bàsicament els que han donat la cara directament, però no han parat d’estar 
pendents de tota la gent i de tots els veïns, i s’intenta buscar que les obres siguin dins de 
la dificultat, el més agradables possibles de suportar, perquè sabem que, clar, hi ha molta 
gent que viu en aquesta zona, i que per tant doncs no es pot jugar tampoc amb això, però 
que ho tenim present i s’intenta fer un passeig.  Que el projecte ja estava fet, que el 
passeig quedarà molt maco, nosaltres estem convençuts que quedarà bé.  Nosaltres ens 
l’hem fet també nostre ja, o sigui era d’un anterior govern, però també ens l’hem fet 
nostre, ens el creiem i a sobre volem implicar tots els comerços perquè realment, sigui el 
millor passeig de la zona, perquè ho serà, amb tota la part monumental que s’hi podrà 
fer, a més a més, cultural i a sobre amb unes terrasses que si podem aconseguir que 
estiguin en una uniformitat total quedarà una cosa que serà un pol molt important 
d’atracció i de promoció econòmica del nostre municipi, a més a més del que tenim ja.  A 
més a més jo no voldria deixar de dir també lo del projecte del Calafell Crea del pla 
d’ocupació que s’ha et que s’han destinat gairebé cinc-cents mil euros per intentar ajudar 
amb un pla d’ocupació propi del municipi, a través de la Fundació Santa Tresa.  S’ha 
arranjat o hem acabat d’arranjar una cosa també començada, el cinema Iris, la Confraria 
de Pescadors està en marxa, està en aquest pressupost d’aquest any, hi ha la museïtzació i 
la rehabilitació gairebé amb més de dos-cents mil euros. Lo del mercat nou, el mercat que 
vam fer el procés participatiu ens vam comprometre a fer-ho, s’ha començat a moure ja 
totes les parades i a netejar-ho i també hi ha la possibilitat de fer-ho ja l’any que ve.  S’ha 
fet tot el mercat nou, tot el complex aquell que també estava mig en marxa i s’ha acabat 
tot, amb tota la problemàtica que portava i els nous aparcaments i tot, però ha quedat 
també un espai maco i bé.  Els parcs infantils no me’ls voldria deixar, perquè s’han 
adequat amb cautxú i s’hi ha posat mobiliari nou, aquest any que ve ens queden dos o 
tres últims que em sembla que van a Calafell Parc, a Mas Romeu i no sé si a algun altre 
lloc, doncs, també es faran.  S’ha arranjat el cementiri, s’està acabant ara la part vella, es 
va fer la plaça Pau Casals de Segur de Calafell, dins del pla de barris s’ha acabat la 
museïtzació del Castell que ja s’havia iniciat, però ha estat un treball, com he dit de 
sempre, de tots, no és que ens estem posant les medalles, sinó parlo en general.  
Museïtzació del Castell i del carrer Torredembarra i el carrer Barceloneta.  També dins 
d’Esports s’ha posat el parquet nou a la pista poliesportiva de Segur de Calafell, al pavelló 
Jaume Vilamajó.  Es van arranjar les pistes de tennis de Calafell Parc, també s’ha millorat i 
això és una cosa que ja ningú en parla gairebé, però tot el que és el bombeig del pas 
soterrat de l’estació de Segur de Calafell, vull dir, es va arreglar tot perquè es veu que 
cada dos per tres hi havia problemes i això no vol dir que no n’hi hagi algun de tant en 
tant, però que s’ha intentat renovar tot i de cara coses noves, cara l’any que ve. Només 
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diria com a novetat hi ha tota aquesta qüestió de control d’accés a la zona peatonal amb 
càmeres que es posaran  de control amb substitució de les pilones d’accés que llegiran les 
matrícules i això està en aquest pressupost nou, de cara qui tingui permís d’entrar podrà 
fer-ho i quedarà allà marcat d’aquella manera, a través de videovigilància.  Després hi ha 
com a cosa nova la part dels desfibril·ladors que es posaran uns quants desfibril·ladors al 
passeig marítim o a algun centre esportiu. Em sembla que són sis, no Paco, en principi?  I 
després com a últim segur que em deixo alguna cosa però ha estat així una passada per 
sobre.  Sabeu que hi havia tota aquella part d’aparells esportius que s’han posat davant de 
mar tant per joves com per gent gran, doncs, també seria ampliar una mica més, si 
pogués ser amb un mes o dos, de tal manera que al llarg de tot el passeig la gent que fa 
esport i gaudeix també del municipi, en aquella zona també pugui tenir un complement.  
Per tant, doncs, bé, a grans trets seria això. Perdoneu per allargar-me, però jo només 
acabaria dient felicitats a tots, gràcies a la gent, als grups de l’oposició que ens heu donat 
suport i als que no ens n’heu donat també, perquè en definitiva jo crec que el que 
busquem en aquest pressupost o en aquest mandat és treballar i dedicar-nos al nostre 
municipi.  Aquestes crítiques que surten de vegades són normals i suposo que és el punt 
de vista de cada grup polític, però que en definitiva, jo crec que la gent ens va votar per 
estar aquí per dedicar-nos al municipi, amb tots els errors i encerts, doncs, realment crec 
que hi ha hagut una molt bona dedicació i un molt bona proximitat al ciutadà que crec 
que és el que realment toca en els temps que estem vivint. Moltes gràcies a tots. 
 

                                                                               
ANNEXANNEXANNEXANNEX----PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI 
D'AQUESTA CORPORACIÓ I DE L'OAMD'AQUESTA CORPORACIÓ I DE L'OAMD'AQUESTA CORPORACIÓ I DE L'OAMD'AQUESTA CORPORACIÓ I DE L'OAM----FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A 
L’ANY 2015L’ANY 2015L’ANY 2015L’ANY 2015    

FetsFetsFetsFets    

1. S’ha elaborat la plantilla del personal de la Corporació Municipal de Calafell i 
Fundació Castell de Calafell, en compliment del que disposa l'article 291.1 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 25, 26 i 
28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, que estableixen que cada Corporació aprovarà 
anualment, a través del pressupost, la plantilla de personal, a la mateixa sessió en que 
s’aprovi el pressupost, així com, que un exemplar de la plantilla, serà un dels 
documents que integrin el pressupost.  

 
2. La plantilla de personal de la Corporació, per a l’any 2015, comprèn l’amortització i 

modificació de les condicions de les places corresponents a personal funcionari i 
personal laboral, respecte a l’aprovada per a l’any 2014, que consten justificades en 
les memòries proposta dels regidors delegats de les diferents Àrees i/o departaments 
d’aquesta Organització Municipal, i que s’uneixen a l’expedient, per la qual cosa cal 
dur a terme una modificació puntual de l’actual plantilla de personal. 

 
3. En el cas concret d’aquesta Corporació, el Pressupost General integra l’OAM-

Fundació Castell de Calafell, i per tant també la seva plantilla de personal, per la qual 
cosa, s’uneix a aquest expedient certificat de la proposta d’aprovació de la plantilla al 
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servei de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, per al 2015, adoptada pel Consell 
Rector l’1 d’octubre de 2014. 
    

4. En l’actual plantilla de personal que es proposa la seva modificació, s’ha donat 
participació als representants del personal de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
disposa l’article 37 de l’EBEP, segons consta documentat a l’expedient amb l’acta de 
la reunió de negociació que ha tingut lloc durant el procés el dia 21 d’octubre de 
2014.  

    
Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

 
1. A l’expedient consten els informes de la Secretaria núm. 243/2014, de 5 de novembre, 

i l’informe de la Intervenció municipal núm. 1253/2014, de 4 de novembre, que 
queden units a l’expedient.     . 
 

2. Vist igualment l’informe de la directora de Recursos humans núm. 069/2014, de 3 de 
novembre de 2014, que s’uneix a l’expedient. 

 
3. Article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, concordant amb 
l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 
l’article 26 del Decret 214/1994, del Reglament del Personal de les Corporacions 
Locals, el qual estableix que “Les plantilles, que han de comprendre tots els llocs de 
treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, 
s’aproven anualment en ocasió de l’aprovació del pressupost i han de respondre als 
principis enunciats a l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. A aquestes s’hi han 
d’adjuntar els antecedents, estudis i documents acreditatius del fet que s’ajusten a 
aquests principis.”. 

 
4. Tanmateix, els articles 127, 129.3 a) i b) del mateix Text legal, RDL 781/1986, estableix 

el procediment a seguir per a l’aprovació de les plantilles de les Corporacions locals i 
competències en matèria de personal al seu servei, i  l’article 176.2, que regula que,  
els llocs de treball reservats al personal eventual, han de figurar a la plantilla de 
personal de la Corporació. 

 
5. Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels 

funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
6. Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
7. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei 

de les entitats locals (RP). Articles 25-28, sobre l’elaboració i aprovació de la plantilla de 
personal. 

 
8. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic 

dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública. Article 28. 
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9. Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, en quant correspon al Ple l’aprovació i/o modificació de la relació del llocs 
de treball i plantilla de personal. 
 

10. Decret d’Alcaldia núm. 2688/2011 de data 1 de juliol, pel qual es va fer delegació 
genèrica  a la  tinent d’alcalde, Sra. Ma. Montserrat López Ureña,  de les atribucions en 
matèria de serveis interns.    

    

Proposta Proposta Proposta Proposta     

 

La  Comissió Informativa amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC i les abstencions 
dels membres d’UAM i PSC, proposa al Ple: 

1. Amortitzar a la plantilla del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 
2015, les següents places: 
 
Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Unitat Policial.   
Denominació plaça Subescala - Classe Grup N. Plac. Vacants 
 
Agent interí d’estiu 

Serveis especials 
Policia local 

C2 5 5 

 
 
2. Modificar, per a l’any 2015, la condició de la plaça que tot seguit es relaciona en 
els extrems següents: 

 

Canvi de règim: 

Escata/Subescala= AG Administració General / AE Administració Especial 
R= Règim 
G=Grup 
CD=Complement destí.  
 
Personal funcionari 
 
Departament d’Urbanisme: 
 

Plantilla any 2014 Plantilla any 2015 

Denominació 
Plaça 

 

R 
G 
assimilat 

Denominació 
Plaça Esc Subescala R G 

Inspector 

 

Laboral C2 Inspector AE 
Tècnica  
Auxiliar FU C2 
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3. Aprovar inicialment la plantilla del personal al servei de la Corporació, corresponent a 
l’any 2015, que comprèn totes les places reservades al personal funcionari, al personal 
eventual i al personal laboral, que figura en el pressupost i que consta en l'annex I 
d’aquest acord. 
 
4. Aprovar inicialment la plantilla del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, per a 
l’any 2015, la qual queda detallada com l’annex II, d’aquest acord. 
 
5. Exposar al públic l'expedient d’aprovació inicial de la plantilla del personal al servei 
d’aquest Ajuntament, i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, conjuntament amb el del 
Pressupost municipal per a l’any 2015 pel termini de quinze dies hàbils, per publicació al 
taulell d’anuncis de la Corporació, i al BOP de la província de Tarragona, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.  
 
6. Considerar aprovada definitivament la plantilla si durant l’esmentat termini no s’han 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a 
resoldre-les. 
 
7. Trametre, un cop aprovada definitivament, còpia certificada de la plantilla a 
l’Administració de l'Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.  
 
8.  Donar compte d'aquest acord als departaments d’ Intervenció i Tresoreria Municipals, 
al Departament de RH, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, a les seccions sindicals 
d’aquest Ajuntament,  així com, a la Gestoria que porta els assumptes de personal, pel seu 
coneixement i als efectes escaients, així com, als representants sindicals del personal de 
l’Ajuntament i de l’OAM. 
 
(deliberació) 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre de membres, 15 vots a favor: 8 
dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor no 
adscrit Massimiliano Revello, i 3 vots en contra dels membres del PSC-PM, acorda: 

 
1. Amortitzar a la plantilla del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 2015, les 
següents places: 
 
Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Unitat Policial.   
Denominació plaça Subescala – Classe Grup N. Plac. Vacants 
 
Agent interí d’estiu 

Serveis especials 
Policia local 

C2 5 5 

 
 
2. Modificar, per a l’any 2015, la condició de la plaça que tot seguit es relaciona en els 
extrems següents: 

 

Canvi de règim: 
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Escata/Subescala= AG Administració General / AE Administració Especial 
R= Règim 
G=Grup 
CD=Complement destí.  
 
Personal funcionari 
 
Departament d’Urbanisme: 
 

Plantilla any 2014 Plantilla any 2015 

Denominació 
Plaça 

 

R 
G 
assimilat 

Denominació 
Plaça Esc Subescala R G 

Inspector 

 

Laboral C2 Inspector AE 
Tècnica  
Auxiliar FU C2 

 
 

3. Aprovar inicialment la plantilla del personal al servei de la Corporació, corresponent a 
l’any 2015, que comprèn totes les places reservades al personal funcionari, al personal 
eventual i al personal laboral, que figura en el pressupost i que consta en l'annex I 
d’aquest acord. 
 
4. Aprovar inicialment la plantilla del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, per a 
l’any 2015, la qual queda detallada com l’annex II, d’aquest acord. 
 
5. Exposar al públic l'expedient d’aprovació inicial de la plantilla del personal al servei 
d’aquest Ajuntament, i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, conjuntament amb el del 
Pressupost municipal per a l’any 2015 pel termini de quinze dies hàbils, per publicació al 
taulell d’anuncis de la Corporació, i al BOP de la província de Tarragona, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.  
 
6. Considerar aprovada definitivament la plantilla si durant l’esmentat termini no s’han 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a 
resoldre-les. 
 
7. Trametre, un cop aprovada definitivament, còpia certificada de la plantilla a 
l’Administració de l'Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.  
 
8.  Donar compte d'aquest acord als departaments d’ Intervenció i Tresoreria Municipals, 
al Departament de RH, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, a les seccions sindicals 
d’aquest Ajuntament,  així com, a la Gestoria que porta els assumptes de personal, pel seu 
coneixement i als efectes escaients, així com, als representants sindicals del personal de 
l’Ajuntament i de l’OAM. 
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    ANNEX ANNEX ANNEX ANNEX IIII    

Plantilla del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellPlantilla del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellPlantilla del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellPlantilla del personal al servei de l’Ajuntament de Calafell    

----    Any 2015 Any 2015 Any 2015 Any 2015 ----    

 
Denominació plaça Subescala - Classe G Categoria N. Plac. Vacants 
Habilitació Nacional      
Secretari General Secretaria A1 Superior 1 1 
Interventor Interventor - Tresorer A1 Superior 1 1 
Tresorer Interventor - Tresorer A1 Superior 1 0 
Administració General      
Tècnic Administració 
Gral. 

Tècnica  A1  6 2 

Administratiu Administrativa C1  16 7 
Auxiliar Administratiu Auxiliar C2  57 31 
Agutzil Subalterna AP  3 2 
Conserge Subalterna AP  6 6 
Administració Especial      
Lletrat Técnica - Superior A1  1 1 
Arquitecte Técnica - Superior A1  3 2 
Enginyer  Informàtic Técnica - Superior A1  1 1 
Arxiver Tècnica - Superior A1  1 0 
Tècnic Mitjà 
Administració Especial 

Tècnica – Grau mitjà A2  1 0 

Bibliotecària Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 
Responsable de mobilitat 
ciutadana 

Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 

Tècnic cultura Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 
Arquitecte tècnic Tècnica – Grau mitjà A2  1 0 
Tècnic informàtic Tècnica – Grau mitjà A2  3 3 
Tècnic joventut Tècnica – Grau mitjà A2  1 0 
Enginyer tècnic Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 
Tècnic mitjà Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 
Tècnic turisme Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 
Tècnic auxiliar Tècnica – Grau mitjà C1  1 1 
Tècnic Protecció Civil Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 
Delineant Tècnica – Grau mitjà C1  1 1 
Inspector  Tècnica - Auxiliar C2  5 5 
Inspector tributari Tècnica auxiliar C2  1 1 
Auxiliar delineació Tècnica auxiliar C2  2 2 
Dinamitzador esportiu Serveis Especials – 

Auxiliar 
C2  1 0 

Inspector Serveis especials 
Policia local 

A2  1 0 
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Sotsinspector Serveis especials 
Policia local 

C1  1 0 

Sergent Serveis especials 
Policia local 

C1  4 0 

Caporal Serveis especials 
Policia local 

C2  11 2 

Agent Serveis especials 
Policia local 

C2  65 13 

Auxiliar Inspector Serveis especials 
Personal d’oficis 

AP  2 2 

Operari manteniment Serveis especials 
Personal d’oficis 

AP  2 2 

Total    207 93 
 
Personal laboral 
 
Denominació  Núm. 

Llocs 
Vacants Titulació exigida Observacions 

Grup  
assimilat 

Responsable patrimoni 
històric i cultural 

1 1 Llicenciat història/arqueologia A1 

Tècnic medi ambient 1 1 Llicenciat A1 
Tècnic sanitat 1 1 Llicenciat A1 

Coordinador benestar social 
1 0 Diplomat Treball 

Social/Treballador Social 
A2 

Educador social 
3 2 Diplomat Treball 

Social/Treballador Social 
A2 

Tècnic de treball 2 2 Treballador o Educador Social A2 

Tècnic d'immigració 
1 1 Diplomat Treball social/Treball. 

Social 
A2 

Tècnic educació 
3 3 Diplomatura/Bàsiques grup 

Mestratge 
A2 

Tècnic esports 1 1 Diplomatura/Mestratge A2 
Tècnic turisme 1 1 Diplomatura Turisme A2 

Treballador social 
5 3 Diplomat Treball Social/ 

Treballador Social 
A2 

Tècnic auxiliar de treball 1 1 Bàsiques Grup C1 
Agutzil 1 1 Bàsiques Grup AP 
Auxiliar administratiu 16 7 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar Biblioteca 2 2 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar Turisme 4 4 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar Planimetria 1 0 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar de ràdio 4 4 Bàsiques Grup C2 
Cap Colla 4 4 Bàsiques Grup C2 
Cap Manteniment 
instal·lacions esportives 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Conserge 3 3 Bàsiques Grup AP  
Coordinador dinamització 
esportiva social 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Coordinador monitors 
menjador 

1 1 Bàsiques Grup C2 
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Dinamitzador joventut 1 1 Bàsiques Grup C2 
Encarregat brigada municipal 1 1 Bàsiques Grup C2 
Encarregat equipaments 1 1 Bàsiques Grup C2 
Gestor Comercial Publicitari 1 1 Bàsiques Grup C2 
Informador turístic 1 1 Bàsiques Grup C2 
Monitor 2 2 Bàsiques Grup C2 
Oficial 1a 12 12 Bàsiques Grup C2 
Oficial 2a 2 2 Bàsiques Grup C2 
Operari manteniment 
instal·lacions esportives 

6 6 Bàsiques grup AP 

Peó 18 18 Bàsiques Grup AP  
Professor 1 1 Bàsiques Grup  
Vigilant Policia Local 1 1 Bàsiques Grup C2 
Total 106 92   
 
 
Personal eventual 
 
Denominació plaça Llocs Vacants 
Coordinador 1 1 
Secretari/ària Promoció econòmica 1 0 
Total 2 1 
 
Personal funcionari            207  
Personal laboral       106  
Personal eventual                  2  
Total..............................315  
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ANNEX IIANNEX IIANNEX IIANNEX II    

Plantilla Plantilla Plantilla Plantilla del personal al servei de l’OAMdel personal al servei de l’OAMdel personal al servei de l’OAMdel personal al servei de l’OAM----    Fundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de Calafell    

----    Any 2015 Any 2015 Any 2015 Any 2015 ----    

 
Personal laboral 
 
Denominació  Núm. 

Llocs 
Vacants Titulació exigida Observacions 

Grup  
assimilat 

Gerent OAM 1 1 Diplomatura / mestratge A2 
Tècnic auxiliar dinamització 
serveis educatius 

1 1 BUP, FP II o equivalent C1 

Tècnic auxiliar de projectes 1 1 BUP, FP II o equivalent C1 
Informador de patrimoni 3 3 Graduat escolar o equivalent C2 
Informador de patrimoni (a 
temps parcial) 

3 3 Graduat escolar o equivalent C2 

Conserge (a temps parcial) 
3 3 Certificat d’estudis primaris 

o equivalent 
AP 

Total 12 12   
 
 
 
2222. . . . PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE ORGANITZATIVA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE ORGANITZATIVA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE ORGANITZATIVA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL I DE L’OAMCALAFELL I DE L’OAMCALAFELL I DE L’OAMCALAFELL I DE L’OAM----FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL  
  
FetsFetsFetsFets    
    
1. El 12 de desembre de 2013, el Ple de la Corporació municipal, en sessió 
extraordinària, va acordar aprovar l’estructura organitzativa (organigrama) i la relació de 
llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM – Fundació Castell de Calafell -, per 
a l’any 2014, les quals es van publicar íntegrament al BOP de Tarragona, núm. 12, de 16 
de gener de 2014. 
 
2. El 29 de juliol de 2014 l’Inspector en Cap de la Policia local emet informe sobre la 
desaparició de la necessitat de contractació dels agents interins en època estival si 
s’implanta la unitat de proximitat al Cos de la Policia local de Calafell. En el mes de 
setembre de 2014 s’implanta aquesta nova unitat, i es proposa l’amortització de les 5 
places d’agent interí d’estiu. 
 
Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Unitat Policial. Amortització:  
 

Denominació plaça Subescala - Classe Grup N. Plac. Vacants 
 
Agent interí d’estiu 

Serveis especials 
Policia local 

C2 5 5 
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3. El 31 d’octubre de 2014 la directora de RH, amb la conformitat de la Regidora de 
Serveis Interns, emet informe, que forma part d’aquest expedient, en el qual proposa la 
modificació del lloc de treball de “Cap de Negociat de RH” a “Tècnic auxiliar de RH”, pels 
motius que en el mateix s’exposen, sense que aquesta modificació afecti a la plantilla de 
personal. 
 
4. Atès que d’acord amb la normativa vigent el personal inspector de les 
administracions públiques han d’ocupar llocs de treball de funcionari, existint en 
l’actualitat el lloc de treball d’inspector de la Unitat d’Arquitectura amb una plaça de 
règim laboral. Es proposa el canvi de règim a la plantilla de personal. 
 
Departament d’Urbanisme: 
 

Denominació plaça AG/AE Subescala - 
Classe 

GRUP N. llocs 

Inspector AE Tècnica – 
Auxiliar 

 C2 1 

 
5. El 3 de novembre de 2014 la Regidora de Serveis Interns emet una memòria, que queda 
unida a l’expedient, sobre l’acceptació de les variants aquí proposades, atenent als 
principis d’eficàcia i coordinació en la prestació dels serveis públics, i atenent a 
l’objectivitat dels interessos generals. 
 
6. Juntament amb la relació de llocs de treball, es proposa aprovar la modificació de la 
seva estructura organitzativa que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de 
treball annexada. 
 
7. El 21 d’octubre de 2014 es du a terme una reunió amb la representació sindical i 
unitària del personal de la Corporació per tal de consensuar la modificació en l’actual 
relació de llocs de treball i estructura organitzativa, amb resultat d’acord per ambdues 
parts a les modificacions plantejades per la Corporació. 
 
8. La relació de llocs de treball respon a criteris de racionalitat i adequació a les necessitats 
reals dels serveis, economia i eficiència. S’exigirà que hi hagi dotació pressupostària quan 
es vulgui procedir a la provisió del lloc. 
 
9. En el cas concret d’aquesta Corporació, el Pressupost General integra l’OAM-Fundació 
Castell de Calafell, i per tant, també la seva relació de llocs de treball i estructura 
organitzativa. L’1 d’octubre de 2014 el Consell Rector de l’OAM proposa l’aprovació de la 
seva relació de llocs de treball i estructura organitzativa al Ple municipal, certificat del qual 
s’uneix a l’expedient. 
 
10. A l’expedient consten els informes de la Secretaria núm. 243/2014, de 5 de novembre, 
i de la Intervenció municipal núm. 1253/2014, de 4 de novembre, que queden units a 
l’expedient. 
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11. Vist igualment l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 071/2014, de 4 de 
novembre, que igualment s’uneix a l’expedient. 
 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
 
1. Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública. 
 
2. Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
3. Articles 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, en quant a la plantilla de personal i la relació de 
llocs de treball. 
 
4. Articles 29 a 32 i 43 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya, pel que fa a la relació 
de llocs de treball. 
 
5. Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a l’atribució del Ple per l’aprovació de 
les plantilles i relació de llocs de treball. 
 
6. Articles 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
en quant a matèries objectes de negociació, i concretament en matèria de condicions de 
lloc de treball. 
 
7. Articles 69 i següents de la Llei  7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, en quant a la planificació dels recursos humans. 
 
8. Article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, concordant amb 
l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 
l’article 26 del Decret 214/1994, del Reglament del Personal de les Corporacions Locals, el 
qual estableix que “Les plantilles, que han de comprendre tots els llocs de treball 
degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s’aproven 
anualment en ocasió de l’aprovació del pressupost i han de respondre als principis 
enunciats a l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. A aquestes s’hi han d’adjuntar els 
antecedents, estudis i documents acreditatius del fet que s’ajusten a aquests principis.”.  
 
9. Articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en quant a la publicitat, 
aprovació inicial i definitiva, i entrada en vigor del pressupost i despesa pública. 
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10. Article 103.1 de la Constitució Espanyola estableix que les Administracions 
Públiques serveixen amb objectivitat els interessos generals i actuen d’acord amb els 
principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, i coordinació. 
 
11. Article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix els principis 
generals de les administracions públiques en el sentit que les administracions públiques 
serveixen amb objectivitat els interessos generals i actuen d’acord amb els principis 
d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, estant sotmeses 
plenament a la Constitució, a la Llei i al Dret.  
 
12. Article 5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (ROF), 
estableix que les entitats locals serveixen amb objectivitat els interessos públics que li són 
encomanats i actuen d’acord amb els principis d’eficàcia, descentralització, 
desconcentració i coordinació, estant sotmeses plenament a la Llei i al Dret. 
 
13. Article 8.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de 
Règim Local de Catalunya; i article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local indica les potestats dels ens locals i els hi atorga, als ens locals 
territorials, en l'àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la legislació de 
règim local, entre d’altres, la potestat reglamentària i la d'autoorganització. 
 
14. Articles 6, 7 i 36 dels actuals Pactes econòmics del personal funcionari al servei de 
l’Ajuntament de Calafell. 
 
15. Articles 6, 7 i 42 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de 
l’Ajuntament de Calafell. 
 
16. Sentències del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 2014, i de 15 de setembre de 
2014. 
 
17. Decret d’Alcaldia núm. 2688/2011, d’1 de juliol, pel qual es va fer delegació genèrica 
a la  Tinent d’Alcalde, Sra. Ma Montserrat López Ureña, de les atribucions en matèria de 
Serveis Interns. 
 
18. Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, en quant correspon al Ple l’aprovació i/o modificació de la relació del llocs de 
treball i plantilla de personal, així com que la relació de llocs de treball es formalitzaran en 
els termes previstos a la legislació bàsica sobre funció pública. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC i 
les abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple: 

 

1111. Amortitzar a la relació de llocs de treball del personal al servei d’aquest Ajuntament el 
següent lloc de treball:  
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Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Unitat Policial. Amortització:  
 

Denominació plaça Subescala - Classe Grup N. Llocs 
 
Agent interí d’estiu 

Serveis especials 
Policia local 

C2 5 

 

2222. Modificar la condició del lloc de treball que tot seguit es relaciona en els extrems 
següents: 

 

1 - TIPUS de lloc: funcionari 
2 - GRUP: Grup de titulació 
3 - Escala: AG (Administració General) 
4 – Subescala: Adva: administrativa 
5 - CD: Complement de destí del lloc de treball 
6 - CE: Complement específic del lloc de treball 
7 - Número Llocs 
 
Personal funcionari 
Departament de Recursos Humans: 
 
 
 
 ANY 2014 1 2 3 4 5 6 7 
Lloc de treball FU GRUP ESC. Subescala  CD CE Núm  Llocs 

Cap de negociat de 
RH FU C1 AG. Adva. 20 22.027,60 1 

ANY 2015 1 2 3 4 5 6 7 

Tècnic auxiliar RH FU C1 AG Adva. 16 8.366,96 1 
 

3333. Canviar el règim del lloc de treball d’inspector del Departament d’Urbanisme per tal 
d’adequar-lo a la normativa vigent en quant al personal inspector de les administracions 
públiques, passant-lo de règim laboral a funcionarial. 

 
Departament d’Urbanisme: 
 

Denominació plaça AG/AE Subescala - 
Classe 

GRUP N. Llocs 

Inspector AE Tècnica – 
Auxiliar 

 C2 1 

 

4444. Aprovar inicialment la modificació de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Calafell, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a aquesta 
Corporació que inclou tant a personal funcionari com al personal eventual i laboral, i que queda 
detallada com a Annex I d’aquest acord. 
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5555. Aprovar inicialment la modificació de l’actual relació de llocs de treball de l’OAM- Fundació 
Castell de Calafell, la qual queda detallada com l’Annex II d’aquest acord. 

6666.Aprovar la modificació de l’actual estructura organitzativa de l’Ajuntament de Calafell,  que 
s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de treball, detallada com Annex III d’aquest acord. 

7777. Aprovarla modificació de l’estructura organitzativa de l’OAM Fundació Castell de Calafell, que 
s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de treball, detallada com Annex IV d’aquest acord. 

8888. Adscriure el personal de l’Ajuntament de Calafell, als llocs de treball especificats en l’estructura 
organitzativa. 

9999. Els sistemes de provisió dels llocs de treball dels grups A1 i A2 s’estableix, amb caràcter general, 
el concurs, ordinari o específic. Per al cas de llocs singularitzats, la forma general de provisió serà la 
lliure designació. Per als grups C1, C2 i E, el sistema de provisió serà el concurs ordinari. 

10101010. La provisió dels llocs de treball dels grups A1 i A2 i de les categories dels policies locals podrà 
estar oberta a funcionaris de carrera d’altres administracions públiques segons s’indiqui a la 
convocatòria i a les bases que regulin cada cas.  

11111111. Tractar conjuntament al grup de llocs de treball en els quals concorren un contingut similar 
(auxiliar administratiu, conserge, agutzil, i altres que tinguin característiques homogènies) com a 
llocs no singularitzats a fi i efecte de tenir una major mobilitat en la gestió de recursos humans. 

12121212. Exposar al públic la relació de llocs de treball de l’Ajuntament i de l’OAM per un termini de 15 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i al tauler d’edictes de la corporació, als efectes de la presentació, si escau, de les 
al·legacions que es considerin adients. 

13131313. Declarar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions, l’aprovació de 
les relacions de llocs de treball es consideraran definitivament aprovades, en cas contrari, el Ple 
disposarà un termini d’un mes per a resoldre-les.  

14141414.Publicar, una vegada esdevingui definitiu, la relació de llocs de treball en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i una referència d’aquesta 
publicació, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

15151515. Remetre una còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya en un termini de 30 dies des de l’aprovació definitiva. 

16161616. Fer constar que contra l'acord d'aprovació definitiva de la Relació de llocs de treball de 
l'Ajuntament i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, o contra l’inicial esdevingut definitiu si no 
hi ha al·legacions, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar  

recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent al de la seva publicació. 

17171717. Notificar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria Municipals, i de Recursos 
Humans, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, i a les persones interessades, i informar a la 
Gestoria que porta els assumptes de personal, pel seu coneixement i als efectes escaients. 

 
Sr. Robert: una cosa, si us plau. Jo voldria demanar una cosa que no s’havia demanat mai em 
sembla aquí encara. És una cosa fàcil, és si ens poden fer arribar pel mitjà que vostès considerin 
oportú la data de publicació i el número de BOP en el que es publiquen el punt 1 i el punt 2. 
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Sr. Olivella: cap problema, tot el contrari. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres0 15 vots a favor; 8 dels 
membres de  CIU, 3 dels membres del  PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor no adscrit 
Massimiliano Revello, i 3 abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
 
1111. Amortitzar a la relació de llocs de treball del personal al servei d’aquest Ajuntament el següent 
lloc de treball:  

 

Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Unitat Policial. Amortització:  
 

Denominació plaça Subescala - Classe Grup N. Llocs 
 
Agent interí d’estiu 

Serveis especials 
Policia local 

C2 5 

 

2222. Modificar la condició del lloc de treball que tot seguit es relaciona en els extrems 
següents: 

 

1 - TIPUS de lloc: funcionari 
2 - GRUP: Grup de titulació 
3 - Escala: AG (Administració General) 
4 – Subescala: Adva: administrativa 
5 - CD: Complement de destí del lloc de treball 
6 - CE: Complement específic del lloc de treball 
7 - Número Llocs 
 
Personal funcionari 
Departament de Recursos Humans: 
 
 ANY 2014 1 2 3 4 5 6 7 

Lloc de treball FU GRUP ESC. 
Subescal
a  CD CE 

Núm  
Llocs 

Cap de negociat 
de RH FU C1 AG. Adva. 20 22.027,60 1 

ANY 2015 1 2 3 4 5 6 7 

Tècnic auxiliar RH FU C1 AG Adva. 16 8.366,96 1 
 

3333. Canviar el règim del lloc de treball d’inspector del Departament d’Urbanisme per tal 
d’adequar-lo a la normativa vigent en quant al personal inspector de les administracions 
públiques, passant-lo de règim laboral a funcionarial. 
 
Departament d’Urbanisme: 
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Denominació plaça AG/AE Subescala - 
Classe 

GRUP N. Llocs 

Inspector AE Tècnica – 
Auxiliar 

 
C2 

1 

 
4444. Aprovar inicialment la modificació de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament 
de Calafell, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a 
aquesta Corporació que inclou tant a personal funcionari com al personal eventual i 
laboral, i que queda detallada com a Annex I d’aquest acord. 
 
5555. Aprovar inicialment la modificació de l’actual relació de llocs de treball de l’OAM- 
Fundació Castell de Calafell, la qual queda detallada com l’Annex II d’aquest acord. 
 
6666.Aprovar la modificació de l’actual estructura organitzativa de l’Ajuntament de Calafell,  
que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de treball, detallada com Annex III 
d’aquest acord. 
    
7777. Aprovar la modificació de l’estructura organitzativa de l’OAM Fundació Castell de 
Calafell, que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de treball, detallada com 
Annex IV d’aquest acord. 
 
8888. Adscriure el personal de l’Ajuntament de Calafell, als llocs de treball especificats en 
l’estructura organitzativa. 
    
9999. Els sistemes de provisió dels llocs de treball dels grups A1 i A2 s’estableix, amb caràcter 
general, el concurs, ordinari o específic. Per al cas de llocs singularitzats, la forma general 
de provisió serà la lliure designació. Per als grups C1, C2 i E, el sistema de provisió serà el 
concurs ordinari. 
    
10101010. La provisió dels llocs de treball dels grups A1 i A2 i de les categories dels policies locals 
podrà estar oberta a funcionaris de carrera d’altres administracions públiques segons 
s’indiqui a la convocatòria i a les bases que regulin cada cas.  
 
11111111. Tractar conjuntament al grup de llocs de treball en els quals concorren un contingut 
similar (auxiliar administratiu, conserge, agutzil, i altres que tinguin característiques 
homogènies) com a llocs no singularitzats a fi i efecte de tenir una major mobilitat en la 
gestió de recursos humans. 
 
12121212. Exposar al públic la relació de llocs de treball de l’Ajuntament i de l’OAM per un 
termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de la corporació, als efectes de la 
presentació, si escau, de les al·legacions que es considerin adients. 
 
13131313. Declarar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions, 
l’aprovació de les relacions de llocs de treball es consideraran definitivament aprovades, en 
cas contrari, el Ple disposarà un termini d’un mes per a resoldre-les.  
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14141414.Publicar, una vegada esdevingui definitiu, la relació de llocs de treball en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i una 
referència d’aquesta publicació, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
15151515. Remetre una còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya en un termini de 30 dies des de 
l’aprovació definitiva. 
 
16161616. Fer constar que contra l'acord d'aprovació definitiva de la Relació de llocs de 
treball de l'Ajuntament i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, o contra l’inicial 
esdevingut definitiu si no hi ha al·legacions, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar  
recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
17171717. Notificar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria Municipals, i de 
Recursos Humans, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, i a les persones 
interessades, i informar a la Gestoria que porta els assumptes de personal, pel seu 
coneixement i als efectes escaients. 
 

ANNEX  IANNEX  IANNEX  IANNEX  I    
    

Relació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellRelació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellRelació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellRelació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Calafell    
----Any 2015Any 2015Any 2015Any 2015----    

 
1 - TIPUS de lloc 

FN: Funcionari Habilitació Nacional 
FU: Funcionari de carrera 
LA: laboral 
EV: Eventual 

2 - GRUP -Grup de titulació pel requisit acadèmic exigible per al desenvolupament del lloc de treball 
3 – Escala. AG: Administració General  / AE: Administració Especial 
4 - Subescala - Classe 
5 - CD - Complement de destí del lloc de treball 
6 - CE - Complement específic del lloc de treball 
7 - Número Llocs 
 
  1 2 3 4 5 6 7 

Lloc de treball FU/LA GRUP ESC. Subescala - Classe CD CE 
Núm  
Llocs 

Administratiu  FU C1 AG Administratiu 16 8.366,96 5 
Administratiu  FU C1 AG Administratiu 16 8.244,04 2 

Agent FU C2 AE 
Serveis Especials  
Policia Local 16 10.989,30 65 
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Agutzil FU AP AG Subaltern 12 4.916,52 3 
Agutzil LA AP     11 4.916,52 1 

Arquitecte urbanisme i 
habitatge FU A1 AE 

Tècnica 
Superior 27 25.476,36 1 

Arxiver FU A1 AE 
Tècnica 
Superior 20 6.797,00 1 

Aux. Adm. Secretaria 
Alcalde FU C2 AG  Auxiliar 13 8.630,58 1 

Auxiliar administratiu 
(alcaldia) LA C2     13 8.630,58 1 

Auxiliar administratiu  FU C2 AG Auxiliar 13 6.154,54 34 

Auxiliar administratiu  FU C2 AG Auxiliar 14 6.154,54 2 

Auxiliar administratiu FU C2 AG Auxiliar 13 9.119,60 1 

Auxiliar administratiu  LA C2     13 6.154,54 11 

Auxiliar administratiu 
(esports) FU C2 AG Auxiliar 13 10.067,68 1 

Auxiliar administratiu 
(rendes) LA C2     13 8.814,54 1 

Auxiliar administratiu 
(RH) FU C2 AG Auxiliar 13 7.244,58 3 

Auxiliar administratiu 
(serveis econòmics) FU C2 AG Auxiliar 13 8.462,58 1 

Auxiliar administratiu 
SAC FU C2 AG Auxiliar 13 9.119,60 13 
Auxiliar biblioteca LA C2     13 6.154,54 3 

Auxiliar de turisme LA C2     14 6.154,54 4 

Auxiliar delineant FU C2 AE 
Tècnica 
Auxiliar 13 5.946,78 2 

Auxiliar Inspector via 
pública FU AP AE 

Serveis 
Especials 
Personal Oficis 11 4.197,20 1 
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Auxiliar Inspector Medi 
Ambient FU AP AE 

Serveis 
Especials 
Personal Oficis 11 4.197,20 1 

Auxiliar planimetria LA C2     13 8.456,98 1 
Auxiliar ràdio LA C2     14 6.154,54 4 
Cap colla  LA C2     16 6.801,20 4 

Cap manteniment 
instal·lacions esportives LA C2     16 6.801,20 1 

Cap negociat 
contractació i compres FU C1 AG Administratiu 16 8.366,96 1 

Cap negociat cultura i 
educació FU C1 AG Administratiu 16 8.366,96 1 

Cap negociat Via Pública FU C1 AG Administratiu 20 22.027,60 1 

Cap unitat llicències FU A1 AE 
Tècnica 
Superior 22 18.653,88 1 

Caporals FU C2 AE 
Serveis Especials 

Policia Local 18 13.770,40 11 
Conserge FU AP AG Subaltern 12 4.916,52 1 
Conserge FU AP AG Subaltern 11 4.916,52 5 
Conserge LA AP     11 4.916,52 2 

Conserge manteniment i 
control biblioteca LA AP     11 4.916,52 1 
Coordinador benestar 
social LA A2     19 9.827,86 1 
Coordinador 
dinamitzador esportiva 
social LA C2     12 10.547,60 1 

Coordinador monitor 
menjadors LA C2     13 6.235,18 1 

Delineant FU C1 AE 
Tècnica 
Mitja 16 8.576,96 1 

Dinamitzador cultural FU C2 AG Auxiliar 13 6.154,54 1 

Dinamitzador esportiu FU C2 AE 

Serveis Especials 
Auxiliar 
  16 10.629,36 1 

Dinamitzador joventut LA C2     13 6.154,54 1 

Director Recursos 
Humans FU A2 AE Tècnica - Mitjà 26 32.252,22 1 
Director Serveis 
Econòmics FU A1 AG Tècnica 27 35.087,08 1 
Director Serveis Jurídics FU A1 AG Tècnica 30 57.785,84 1 
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Director Serveis Tècnics 
d'Urbanisme FU A1 AG Tècnica 30 25.476,22 1 
Educador social LA A2     19 9.827,86 3 
Encarregat brigada 
municipal LA C2     18 18.551,96 1 

Encarregat equipaments LA C2     18 6.235,32 1 

Enginyer informàtic FU A1 AE 
Tècnica 

26 25.476,22 1 Superior 
Gestor comercial 
publicitari LA C2 AG  Auxiliar 13 6.154,54 1 
Gestor de compres FU C1 AG Administratiu 16 6.274,52 1 
Informador turístic LA C2     13 6.154,54 1 
Inspector Medi Ambient FU C2 AE Tècnica - Auxiliar 14 5.943,56 2 

Inspector policia local FU A2 AE 
Serveis Especials 
Policia Local 24 29.726,48 1 

Inspector tributari FU C2 AE Tècnica - Auxiliar 13 10.154,48 1 
Inspector Urbanisme FU C2 AE Tècnica - Auxiliar 14 5.943,56 1 
Inspector via publica FU C2 AE Tècnica - Auxiliar 14 5.943,56 1 

Interventor FU A1 HN 
Intervenció 
Superior 27 31.528,00 1 

Monitor joventut LA C2     12 4.286,24 1 
Monitor Posa-hi Oli LA C2     12 4.826,08 1 
Oficial 1a LA C2     14 6.235,18 12 
Oficial 2a  LA C2     12 6.235,18 2 

Operari manteniment 
instal·lacions esportives FU AP AE 

Serveis Especials 
Personal Oficis 11 4.916,52 1 

Operari manteniment 
instal·lacions esportives LA AP     11 4.916,52 4 

Operari manteniment 
instal·lacions esportives LA AP     11 6.861,26 1 

Operari manteniment 
instal·lacions esportives LA AP     11 6.235,18 1 
Peó LA AP     11 4.916,52 16 
Peó mercat LA AP     11 4.916,52 2 
Professor  LA AP         1 

Responsable 
administratiu mercat FU C2 AG Auxiliar 16 6.856,50 1 
Responsable 
biblioteques FU A2 AE Tècnica - Mitjà 22 6.991,18 1 
Responsable cadastre FU C1 AG Administratiu 16 8.366,96 1 

Responsable de 
mobilitat ciutadana FU A2 AE Tècnica - Mitjà 20 24.234,00 1 
Responsable de Serveis 
Administratius 
d'Urbanisme i Medi 
Ambient FU A1 AE 

Tècnica 
Superior 
  24 18.778,62 1 
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Responsable 
departament Oficina 
SAC FU C1 AG Administratiu 16 10.585,68 1 
Responsable oficina 
administrativa de serveis 
tècnics i administratius FU C1 AG Administratiu 16 8.366,96 1 
Responsable inspecció 
de Medi Ambient FU C2 AE Tècnica - Auxiliar 14 8.953,56 1 

Responsable patrimoni 
històric i cultural LA A1     20 6.741,42 1 
Responsable rendes LA C2     13 8.814,54 1 

Responsable unitat 
estadística i padró FU C1 AG Administratiu 16 8.366,96 1 

Secretaria General FU A1 HN 
Secretaria - 
Superior 27 31.528,00 1 

Sergent FU C1 AE 
Serveis Especials 
Policia Local 20 24.234,00 4 

Sotsinpector FU C1 AE 
Serveis Especials 
Policia Local 22 24.234,00 1 

Suport atenció públic FU AP AE 
Serveis Especials -  
Personal Oficis 11 4.916,52 1 

TAG Secretaria General FU A1 AG Tècnica 26 25.197,12 1 
TAG Serveis econòmics FU A1 AG Tècnica 26 25.197,12 1 

TAG Serveis econòmics -
tresoreria FU A1 AG Tècnica 26 25.197,12 1 
Tècnic auxiliar de treball LA C1     16 11.487,70 1 
Tècnic auxiliar de 
comerç FU C1 AE 

Tècnica 
Mitjà 16 8.366,96 1 

Tècnic auxiliar de RH FU C1 AG Administratiu 16 8.366,96 1 

Tècnic cultura i festes FU A2 AE 
Tècnica 
Mitjà 21 9.827,86 1 

Tècnic de protecció civil FU A2 AE 
Tècnica 
Mitjà 22 24.234,00 1 

Tècnic de treball LA A2     19 10.285,80 2 
Tècnic d'immigració LA A2     19 9.827,86 1 
Tècnic disciplina 
urbanística FU A2 AE 

Tècnica 
Mitjà 19 13.366,64 1 

Tècnic educació  LA A2     19 7.089,46 3 
Tècnic esports LA A2     19 9.830,10 1 

Tècnic informàtic FU A2 AE 
Tècnica 
Mitjà 20 21.523,60 1 

Tècnic informàtic FU A2 AE 
Tècnica 
Mitjà 20 9.827,86 2 

Tècnic joventut FU A2 AE 
Tècnica 
Mitjà 19 9.822,68 1 

Tècnic llicències FU A2 AE 
Tècnica 
Mitjà 19 13.366,64 1 

Tècnic medi ambient LA A1     22 18.653,88 1 
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Tècnic Participació 
Ciutadana FU A2 AE 

Tècnica 
Mitjà 19 10.429,72 1 

Tècnic planejament 
urbanístic FU A1 AE 

Tècnica 
Superior 26 25.476,42 1 

Tècnic sanitat LA A1     22 18.653,88 1 
Tècnic turisme LA A2     19 10.429,72 1 

Tècnic turisme FU A2 AE 
Tècnica 
Mitjà 19 10.429,72 1 

Treballador social LA A2     19 9.827,86 5 

Tresorer FU A1 HN 
Tresoreria 
Superior 27 28.141,82 1 

Vigilant Policia Local LA C2     14 6.721,12 1 
SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal                                                    313313313313    
Personal eventualPersonal eventualPersonal eventualPersonal eventual     
Coordinadora FU  1 
Secretària promoció 
econòmica i comerç FU  1 
SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal     2222    
TOTALTOTALTOTALTOTAL     315315315315    
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ANNEX  IIANNEX  IIANNEX  IIANNEX  II    
    

Relació de llocs de treball personal al servei de l’OAMRelació de llocs de treball personal al servei de l’OAMRelació de llocs de treball personal al servei de l’OAMRelació de llocs de treball personal al servei de l’OAM----Fundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de Calafell    
    

----Any 2015Any 2015Any 2015Any 2015----    
    
    

- 1 - Tipus de lloc - LA – Laboral; FU – Funcionari; EV - Eventual 
- 2 - Grup - Grup de titulació i requisit acadèmic exigible per al  

desenvolupament del lloc de treball. Assimilat 
- 3 - Complement de 

destí  
- Assimilat 

- 4 - Complement 
específic 

- Proporcional a la jornada 

- 5 - Número llocs de 
treball 

-  

 
 
 1 2 3 4 5 
Lloc de treball Tipus de 

Lloc 
GRUP 

assimilat 
CD 

assimilat 
CE (proporc.  

jornada) 
Núm.  
Llocs 

Gerent  OAM LA A2 19 8.894,76 1 

Tècnic/a auxiliar Dinamització Serveis 

Educatius LA C1 16 
7.167,02 

1 

Tècnic/a auxiliar de Projectes 
LA C1 16 

7.167,02  
1 

Informador/a de patrimoni LA C2 13 5.074,58 3 

Informador/a patrimoni  (a temps 

parcial LA C2 13 
5.074,58 

3 

Conserge (a temps parcial) LA AP 11 3.687,39 3 

Total     12 

 
 
3. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 53/2014 3. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 53/2014 3. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 53/2014 3. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 53/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB NOUS INGRESSOSL'AJUNTAMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB NOUS INGRESSOSL'AJUNTAMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB NOUS INGRESSOSL'AJUNTAMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB NOUS INGRESSOS    
    
Fets Fets Fets Fets     
    
1. Essent necessari realitzar una modificació de crèdit per atendre l’acord de Ple de data 
30/10/2014 on s’aprovà la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per 
substituir els préstecs del fons per al finançament del pagament a proveïdors 2012. 
    
2. Confeccionat el corresponent expedient de crèdit extraordinari finançat amb nous 
ingressos, degudament informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
    
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC, i 
les abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple: 
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1. Aprovar l’esmentat expedient 53/2014 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb nous ingressos, per un import de 5.530.172,71 €  de 
conformitat amb la proposta detallada de modificació que s’uneix com annex  I, 
condicionat a l’autorització prèvia del Ministeria d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
2. 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 
53/2014 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies 
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 
el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des 
de la finalització del període d’exposició pública per resoldre-les. 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 53/2014 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb nous ingressos, per un import de 5.530.172,71 €  de 
conformitat amb la proposta detallada de modificació que s’uneix com annex  I, 
condicionat a l’autorització prèvia del Ministeria d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
2. 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 
53/2014 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies 
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 
el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des 
de la finalització del període d’exposició pública per resoldre-les. 
 
Sr. Robert: jo només li vull demanar si és tan amable, senyor alcalde, de fer repetir la 
lectura a la secretària a la proposta d’acord, el punt número 1 i després li faré el comentari 
que volia i ja està. 
 
Sra. secretària: “aprovar l’esmentat expedient 53/2014 de modificació de pressupost, 
mitjançant crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos per un import de 5.530.172, 
71 euros, de conformitat amb la proposta detallada de modificació que s’uneix com annex 
1, condicionat a l’autorització prèvia del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.” 
 
Sr. Robert: bé, la darrera frase d’aquest punt posa “condicionat a l’autorització prèvia del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  Ho trobo bé, l’única cosa que això 
comporta és una condició.  Si aquesta condició no es compleix que jo espero que sí, 
sincerament li dic, d’acord i sobretot de cap aquesta vegada que es compleixi aquesta 
condició i que no passi res. Però, si aquesta condició no s’arriba a donar resulta que 
aquesta modificació no es podrà dur a terme.  Si aquesta modificació potser no es pot dur 
a terme, doncs, condiciona també el pressupost de l’any 2015, per tant, l’únic que volia 
era deixar constància d’aquest condicionat que surt a la proposta d’acord. Res més. 
 
Sra. López: en aquest cas jo puc fer la meva consideració, el que passa que trobo més 
correcta que ho faci la Intervenció d’aquest Ajuntament. 
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Sra. interventora: la modificació pressupostària no té cap problema si després no 
s’executa. És a dir ara incrementem el pressupost d’ingressos i el pressupost de despeses, 
però són previsions, és a dir, que si al final no es formalitza el crèdit i per tant, ni 
s’amortitza i per tant, ni es cobra, no hi ha cap tipus de problema, el pressupost quedarà 
tancat sense executar aquestes dues partides. 
 
Sr. Robert: ja, el que passa que la modificació es fa per un estalvi de costos, d’interessos. 
Llavors, de fer-la o no, el import és el mateix en quant a capital, però amb el que es deriva 
d’aquesta modificació que són els interessos si es queda el préstec tal com està ara, 
reportarà uns tipus d’interès i uns interessos. Si aquesta modificació  no es pot fer 
reportarà un altre tipus d’interès i uns altres interessos, per tant, l’estalvi d’interessos que 
ve reflectit al pressupost en el Capítol III no es farà i si no es fa, el pressupost quedarà 
desequilibrat, així ho entenc jo.  Però, bé, jo només volia deixar constància d’aquesta 
relectura i no vull entrar en més polèmiques, l’únic que era deixar constància d’això. 
 
Sra. interventora: desequilibrat no quedarà, en tot cas, l’únic que passarà és que el 2015 
donat que a més a més ja hi ha un fons que en diem de contingències que està donat i la 
Llei determina que s’ha de dotar com a mínim un 0,5% i està dotat amb 460.000 euros 
que és un import molt superior, doncs bé, és per atendre eventualitats com podrien sorgir 
d’aquest tipus.  Per tant, entenc que si els interessos de l’any vinent que ens hem dotat 
conforme entenem que obtindrem aquest crèdit o ens donaran viabilitat per aquest 
finançament, no ho tenim, s’haurà de fer una modificació pressupostària però serà en el 
pressupost de 2015. Entenc que el pressupost 2014 no té ni cap hipoteca ni cap problema 
a nivell pressupostari i a nivell de partides. 
 
Sr. Olivella: molt bé, moltes gràcies, això seria hipotèticament en el cas que no tirés 
endavant bé això, però en principi no hi ha d’haver cap problema. 
 
4. 4. 4. 4. PROPOSTA DONAR COMPTE RESOLUCIÓ TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES I PROPOSTA DONAR COMPTE RESOLUCIÓ TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES I PROPOSTA DONAR COMPTE RESOLUCIÓ TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES I PROPOSTA DONAR COMPTE RESOLUCIÓ TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES I 
DECLARAR NUDECLARAR NUDECLARAR NUDECLARAR NUL L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE D’ENLLUMENAT L L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE D’ENLLUMENAT L L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE D’ENLLUMENAT L L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE CALAFELL (8PÚBLIC DE CALAFELL (8PÚBLIC DE CALAFELL (8PÚBLIC DE CALAFELL (8----2013201320132013----CNT) I PROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENT DE CNT) I PROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENT DE CNT) I PROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENT DE CNT) I PROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA LICITACIÓ PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA LICITACIÓ PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA LICITACIÓ PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA LICITACIÓ DEL DEL DEL DEL 
CONTRACTE   MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA PROCEDIMENT OBERT CONTRACTE   MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA PROCEDIMENT OBERT CONTRACTE   MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA PROCEDIMENT OBERT CONTRACTE   MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA PROCEDIMENT OBERT 
HARMONITZAT PEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE HARMONITZAT PEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE HARMONITZAT PEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE HARMONITZAT PEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE 
L’ESTALVI ENERGÈTIC DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE CALAFELL I INICI L’ESTALVI ENERGÈTIC DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE CALAFELL I INICI L’ESTALVI ENERGÈTIC DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE CALAFELL I INICI L’ESTALVI ENERGÈTIC DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE CALAFELL I INICI 
DE LICITACIÓDE LICITACIÓDE LICITACIÓDE LICITACIÓ    
    
El Ple en sessió de caràcter ordinari de data 28 de novembre de 2013 es va aprovar el plec 
de clàusules administratives, particulars i tècniques per a la contractació del servei de 
manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic 
municipal de Calafell i  l’inici de l’expedient de licitació. 
 
Finalitzat el termini de presentació de pliques es van presentar ofertes les següents 
empreses: FCC, Instal.lacions Mercader, Elecnor, Rubatec , Clece SA + Imesapi S.A i Sece 
S.A. 
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La Junta de Govern Local en data 16 d’abril de 2014 va acordar la classificació de les 
empreses del contracte de servei de manteniment, conservació i implementació d’estalvi 
energètic a l’enllumenat públic municipal de Calafell  i l’empresa millor classificada era la 
UTE CLECE S.A + IMESAPI;  en data 15 de juliol de 2014 el Ple va acordar la classificació 
de les empreses i requeriment previ de documentació a la UTE CLECE S.A I IMESAPI, com 
a empresa amb l’oferta més avantatjosa a la licitació i es va delegar a favor de la Junta de 
Govern Local els tràmits fins a l’adjudicació del contracte.  
 
En data 1 d’agost de 2014, l’empresa Rubatec va presentar al registre del Tribunal Català 
de contractes del Sector Públic, prèviament anunciat a l’òrgan de contractació el 31 de 
juliol de 2014, recurs especial en matèria de contractació contra el referit acord de ple de 
data 15 de juliol de 2014. 
 
La Junta de Govern Local de data 6 d’agost de 2014 va acordà la suspensió de l’expedient 
de contractació per l’adjudicació del contracte de servei de manteniment, conservació i 
implementació d’estalvi energètic a l’enllumenat públic de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Fomento de Construcciones y Contratas SA i Mercader-Integral SL  van presentar nou 
recurs en data 1 de setembre de 2014. 
 
L’empresa Clece SA i Imesapi SA, que van concòrrer a la licitació en compromís d’UTE , 
van presentar al.legacions en data 8 de setembre de 2014. Aquestes empreses interessen 
la inadmissió a tràmit del recurs i subsidiàriament, la desestimació del recurs quan al fons. 
 
Una vegada el TCCSP ha examinat l’expedient i el recurs interposat per l’empresa Fomento 
de Construcciones y Contratas SA  ha acordat: 
 
-Estimar el recurs interposat per Fomento de Construcciones y Contratas SA, contra 
l’acord del ple de l’Ajuntament de Calafell que aprova la classificació de les ofertes 
proposada per la Mesa de Contractació de la licitació del servei de manteniment m 
conservació i implementació d’estalvi energètic a l’enllumenat  públic municipal  de 
Calafell,  d’acord amb els fonaments jurídics d’aquesta Resolució.   
 
-Declarar nul el procediment  de licitació. 
 
-Aixecar qualsevol suspensió que existís en el procediment. 
 
-Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del 
recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 47.5 del 
TRLCSP. 
 
Vista la resolució 171/2014 de data 29 d’octubre de 2014, emesa pel Tribunal Català de 
Contractes  del Sector Públic ( expte. N-2014_135_AJ Calafell_expte. 08-2013-
CNT_UTE_FCC_MERCADER), procedeix aixecar la suspensió del procediment i  declarar nul 
el procediment de licitació des de l’inici. 
 
Una vegada  el TCCSP ha examinat l’expedient i el recurs interposat per l’empresa Rubatec 
SA  ha acordat: 
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-Inadmetre per pèrdua sobrevinguda de l’objecte , el recurs interposat per Rubatec SA, 
contra l’acord de Ple de l’Ajuntament de Calafell pel qual s’aprova l’adjudicació del 
contracte del servei de manteniment, conservació i implementació d’estalvi energètic a 
l’enllumenat públic municipal de Calafell (expt. 8/2013-CNT) 
 
-Aixecar qualsevol suspensió que existís en el procediment. 
 
-Declara que  no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del 
recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista  en l’art. 47.5 del 
TRLCSP. 
Vista la resolució 172/2014 de data 29 d’octubre de 2014, emesa pel Tribunal Català de 
Contractes  del Sector Públic (N-2014_118_Aj CALAFELL_exp 8-2013_RUBATEC S.A), 
procedeix aixecar la suspensió del procediment i inadmetre per pèrdua sobrevinguda de 
l’objecte, el recurs interposat per Rubatec SA. 
 
Per altre banda i tenint en compte que per part d’aquest Ajuntament continua existint la 
voluntat de renovar el seu enllumenat públic per millorar la qualitat lumínica del municipi, 
promoure l’eficiència energètica i reduir els consums energètics municipals. I que aquesta 
actuació ajuda també al municipi a garantir mitjançant l’estalvi, la inversió en millora del 
propi servei, fet que ajuda a la seva optimització i sent factible poder relacionar aquesta 
inversió en millores  de la xarxa de l’enllumenat amb l'estalvi i eficiència energètica; amb el 
manteniment del servei.  
 
Tenint en compte els fonaments i les resolucions del Tribunal Català de Contractes 
 l’Ajuntament veu convenient ajustar el plec  de clàusules administratives de manera que 
no hi hagi cap mena d’equívoc, cercant una proposta amb condicions més objectiva que 
facilitin el posicionament  de les emprees i les seves ofertes en quan a valoració i que sigui 
totalment objectiva, limitant així les interpretacions diferents de les municipals, i que han 
portat a l’anul·lació del procés.  
 
És objecte del present plec per tant la contractació del servei del manteniment integral 
amb garantia total i de conservació de les instal·lacions de l'enllumenat públic de 
!'Ajuntament de Calafell, així com portar a terme el pla d’estalvi energètic promovent la 
millora de l’eficiència energètica a l’enllumenat públic, realitzar   inversions previstes de 
renovació de la xarxa , assegurar el correcte funcionament de les instal·lacions 
d’enllumenat públic i conservar el nivell de servei pel qual van ser projectades, prevenint 
possibles avaries i realitzant, quan procedeixi, reparacions, reposicions, reemplaçaments, 
subministraments, millores i modificacions, entre altres.  
 
El plec inclou el que s’exposa, a més de la substitució de lluminàries, làmpades, i pàmpols, 
la renovació de la part de la xarxa que per motius del seu estat de conservació tingui que 
sunbstituir-se per garantir la seguretat i la prestació sense fuites. Per tant el present 
contracte inclou totes les instal·lacions d’enllumenat públic existents al terme municipal de 
Calafell (Baix Penedès), que són de titularitat municipal i també d’aquelles instal·lacions 
existents que es troben en un procés de futura recepció  per part de l’Ajuntament com 
poden ser el sector Bellamel, sector K de Mas Mel i zona comercial de Mas Mel (entre la 
C-31 i Renfe), així com les obres i inversions de millora en la pròpia xarxa municipal que es 
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decideixi i s’acompanyen diversos annexos al present plec un d’ells és de gran importància 
pel desenvolupament del servei i de les obligacions del contractista, com és el plec de 
clàusules tècniques que regulen les activitats i condicions en que aquestes s’han de 
desenvolupar, fixant fins i tot límits per la quantificació dels serveis i materials. 
 
Es tracta d’un  contracte administratiu especial , atès que tot i que prima l’aspecte de 
contracte de serveis  també hi ha subministrament i obra, el termini excedeix en molt dels 
contractes nominats administratius i regeixen amb caràcter preferent per les seves pròpies 
normes específiques. Per raó de quantia, es pot utilitzar el procediment obert amb 
publicitat RDL 3/2011 de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. tal com preveu els art.157 i següents  del RDL 3/2011 de 14 de novembre, text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Tot i no ser un contracte harmonitzat  per 
es farà la publicació en el DOUE seguint els terminis d’un contracte harmonitzat per 
facilitar la concurrència. 
 
En base a la durada del contracte de 15 anys, es tracta d’una despesa pluriannual, i 
s’haurà d’ajustar al que disposa l’art.86 del R.D 500/90 , de 20 d’abril i l’article 174 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Vist que els articles 157 a 163 del RDL 3/2011, contemplen l’adjudicació del contracte per 
procediment obert amb publicitat. 
 
Vist el Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de Contractes de les administracions públiques preveu les disposicions en matèria de 
contractació. 
 
En aquest sentit i als efectes de facilitar l’agilitat en la tramitació administrativa es procedirà a 
delegar la competència a la Junta de Govern Local segon estableixen els articles 52, 53 i 54 
del TRLMRL de Catalunya.  
 
Vist l’informe d’Intervenció Municipal, on manifesten que la despesa que es pretén realizar 
té el caràcter de plurianual, complint la limitació d’anualitats previstos a l’art. 81 del RD 
500/90 i incomplint els percentatges previstos a l’art. 82 de l’esmentat RD 500/90, havent-
se d’aprovar el règim financer, proposta, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
pressupostos dels exercicis els imports corresponents a les anualitats previstes. L’esmentat 
informe conclou en conformitat a l’autorització de la despesa proposada. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel Director de Serveis Jurídics, contractació i compres, el qual 
s’adjunta a l’expedient.  
 
Ateses les competències establertes en els articles 21 i 22 de la Llei de bases de règim 
local. 
 
La comissió informativa d’Obres Públiques, manteniment i medi ambient, amb l’abstenció 
dels grups municipals del PSC i UAM, proposa al Ple,  l’adopció del següent acord: 
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Donar compte de  les Resolucions del Tribunal Català de  contractes del sector 
Públic: 
“La resolució 171/2014 de data 29 d’octubre de 2014, emesa pel Tribunal Català de 
Contractes  del Sector Públic ( expte. N-2014_135_AJ Calafell_expte. 08-2013-
CNT_UTE_FCC_MERCADER), estimar el recurs interposat per FCC SA  i procedeix aixecar 
la suspensió del procediment i  declarar nul el procediment de licitació i declarar que  no 
s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del recurs, per la qual 
cosa no escau la imposició de la sanció prevista  en l’art. 47.5 del TRLCSP “ 
“La resolució 172/2014 de data 29 d’octubre de 2014, emesa pel Tribunal Català de 
Contractes  del Sector Públic, procedeix aixecar la suspensió del procediment i inadmetre 
per pèrdua sobrevinguda de l’objecte, el recurs interposat per Rubatec SA i declarar que  
no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del recurs, per la qual 
cosa no escau la imposició de la sanció prevista  en l’art. 47.5 del TRLCSP.” 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- AIXECAR LA SUSPENSIÓ I DECLARAR NUL el procediment de licitació convocat i 
iniciat pel Ple en sessió de caràcter ordinari de data 28 de novembre de 2013 es va 
aprovar el plec de clàusules administratives, particulars i tècniques per a la contractació del 
servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat 
públic municipal de Calafell. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER- Retornar a les empreses FCC i Instal.lacions Mercader, Elecnor,Rubatec,Clece SA 
i Imesapi SA i Sece SA,  la documentació presentada per licitar al procediment. 
 
QUARTQUARTQUARTQUART.- INICIAR l’expedient de contractació per  l’adjudicació del Contracte del servei de 
manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del 
municipi de Calafell.  
 
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació i la seva pluriannualitat, 
amb un pressupost anual    835.134,63 € IVA exclòs 835.134,63 € IVA exclòs 835.134,63 € IVA exclòs 835.134,63 € IVA exclòs + 21% en concepte d’IVA 
175.378,28 €, fent un import de 1.010.512,91 € IVA inclòs, per cadascun dels 15 anys de 
durada del contracte, sent el valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen 
l'article 88 i concordants del TRLCSP, és de 14.581.942,66€. IVA exclòs.14.581.942,66€. IVA exclòs.14.581.942,66€. IVA exclòs.14.581.942,66€. IVA exclòs.    
 
SISÈSISÈSISÈSISÈ.- APROVAR el règim financer, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
pressupostos dels anys posteriors a l’adjudicació.  
 
SETÈSETÈSETÈSETÈ.- APROVAR inicialment el Plec de clàusules Econòmiques –Administratives particulars 
que juntament amb el Plec de prescripcions Tècniques han de regir el contracte, i 
sotmetre’l a informació pública pel termini vint dies hàbils següents a la publicació de 
l’anunci, als efectes de reclamacions entenent-se definitivament aprovat en el supòsit que 
no se’n formulin, sense necessitat d’un nou acord.  Si es produïssin reclamacions al Plec 
durant aquest termini, continuarà el procediment licitatori, resolent-se les mateixes abans 
o simultàniament a l’adjudicació del contracte....    
    
VUITÈ.VUITÈ.VUITÈ.VUITÈ.---- AUTORITZAR LA DESPESA per import estimat de  contracte de 17.644.150,61€ 17.644.150,61€ 17.644.150,61€ 17.644.150,61€ 
IVA IVA IVA IVA inclòs a càrrec de la partida  pressupostària 420/1650/22711- Contracte Manteniment 
Enllumenat- del pressupost municipal, segons consta a l’informe  d’intervenció 
núm.1561/2013 de data  22 de novembre de 2013. 
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NOVÈ.NOVÈ.NOVÈ.NOVÈ.---- Disposar l’obertura del procediment  de licitació per l’adjudicació del contracte, 
mitjançant inserció de l’anunci de licitació en el DOUE,  pel termini de 47 dies naturals des 
de la publicació.  
 
DESÈDESÈDESÈDESÈ.- PUBLICARPUBLICARPUBLICARPUBLICAR al  BOPT i al perfil del contractant. El contracte s'adjudicarà mitjançant 
procediment obert. 
 
ONZÈONZÈONZÈONZÈ.-Delegar la competència a favor de la Junta de Govern Local la competència per 
tramitar tot l’expedient contractual, inclosa l’aprovació del plec administratiu particular i la 
seva adjudicació. 
 
DOTZÈ.DOTZÈ.DOTZÈ.DOTZÈ.----    En aquest sentit, notificar el present acord al Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, al dept. d’Urbanisme, Medi Ambient, Alcaldia i al departament Tresoreria i 
Intervenció pel seu coneixement i efectes. 
 
Sr. Solé: abans d’entrar directament en el punt, m’agradaria fer una mica d’antecedents 
de perquè estem aquí i com és que hem arribat a aquesta situació.  Nosaltres quan vam 
entrar a l’Ajuntament vam mirar quins eren aquells punts en els quals encara s’havien de 
fer les relacions contractuals i millorar aquests punts i un dels punts que mancava era el 
contracte de manteniment de l’enllumenat públic, no només per un tema contractual sinó 
també per un tema de manteniment i de ficada al dia del municipi del que és 
l’enllumenat. Crèiem que s’havia de fer aquest pas per aquests dos objectius: primer, per 
un tema administratiu i contractual i tenir les coses al dia, perquè feia molts anys que això 
s’havia d’haver regularitzat i per altra banda trobar un millor manteniment i fer unes 
millores per tal d’aconseguir un millor enllumenat, eficiència energètica i en general tenir 
un enllumenat que entenem que el municipi de Calafell necessita.  Amb aquesta base vam 
començar a treballar i al cap de dos anys, repeteixo de dos anys després d’un treball molt 
intens, en el qual es van fer auditoria interna, es va demanar fer una auditoria externa i 
després de tot el inventari calculat i d’adaptar exactament al que necessitava el municipi 
de Calafell, vam poder traure, vam tenir tota la part tècnica que crèiem que el municipi 
necessitava. Això implicava una sèrie de punts que després esmentaré i que és la base del 
plec.  Vam iniciar a finals de 2013, aquest expedient de contractació i el plec de clàusules 
pel manteniment de l’enllumenat. Durant el primer semestre d’aquest any 2014 es van 
avaluar totes les ofertes que van entrar, que concretament van ser cinc, es van realitzar les 
pertinents meses de contractació fins que van sortir, a criteri tècnic i jurídic, una empresa 
guanyadora.  El resultat va ser i m’agradaria que no fos el punt de la polèmica és que dues 
empreses van impugnar, una el Tribunal Català de Contractació els va donar la raó i a 
l’altra no.  Sorprenentment, l’empresa a la qual els va donar la raó, estem parlant que es 
van ficar amb els criteris subjectius que el propi tècnic havia avaluat, no en el fons del plec 
ni en la manera que podíem presentar tot el manteniment del municipi.  Nosaltres vam dir 
de què si al final el Tribunal Català de Contractació donava que s’havia de tornar a repetir, 
nosaltres no teníem inconvenient. Confiàvem en la decisió tècnica per la qual el nivell de 
puntuació i continuem confiant. Per això avui passem aquest doble punt dins del mateix 
punt, que és per una banda acceptar el que ens ha dit el Tribunal Català de Contractació i 
reiniciar tot el que és l’expedient de contractació.  Amb aquest expedient de contractació 
que tornem a reiniciar estem en el mateix punt que estàvem fa un any en el qual el plec 
no ha canviat molt.  L’únic que si i això si que és importantíssim, s’han actualitzat aquelles 
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millores que l’Ajuntament durant tot aquest temps ha anat fent, que han estat moltes i 
que podríem resumir ràpidament. Durant aquest últim any l’Ajuntament ha invertit al 
voltant de 400.000 euros en millores de l’enllumenat, que potser no es veuen a simple 
vista, perquè són millores de caràcter de línies elèctriques, de quadres d’enllumenat que 
possiblement encara no s’han notat al carrer, que esperem que quan entri el plec entrin 
en funcionament i es notin al carrer.  Aquests 400.000 euros s’han invertit en l’enllumenat 
del camí al cementiri, a tota la zona de Segur platja, en la qual s’han fet subquadres i per 
tant s’ha millorat l’enllumenat en aquell punt. A la zona del carrer Mèxic, del passeig 
marítim de la zona de Segur platja, a la part del carrer Cosme Mainé i en altres punts del 
municipi que encara queden pendents de fer d’aquesta inversió de 400.000, doncs, que 
han provocat que aquestes millores s’hagin pogut incorporar i per tant, l’empresa que 
finalment gestioni aquest enllumenat, es trobarà un enllumenat molt millor del que 
podíem presentar en l’anterior plec.  Això que comento és important, perquè l’enllumenat 
normalment no pensem en enllumenat nou quan fem obra nova, quan fem un carrer nou, 
una plaça o un aparcament, però sí que fer aquestes inversions costen perquè segurament 
a nivell polític costa de fer inversions que possiblement els ciutadans no vegin a nivell 
visual, però nosaltres teníem un deure amb millores internes a nivell d’enllumenat, i per 
altra banda complir totes aquelles normatives que actualment no complíem i que per part 
de l’ECA teníem denúncies.  En aquest sentit, felicitar la feina que s’està fent  per poder 
complir totes aquestes normatives, traure moltes de les denúncies que teníem fins ara i 
que, feia molts anys que ens reclamaven que fessin aquest pas.  I això ens ha portat a què 
tindrem un plec que recull totes aquestes inversions i proposa noves millores i 
manteniments que necessita un municipi.  Recordem què volia dir aquest plec.  Aquest 
plec s’estructurava en 5 punts principal: per una banda, l’obtenció d’un estalvi energètic 
que suposarà un estalvi per a l’Ajuntament  a nivell econòmic, pel que fa la facturació de 
la llum de 370 mil euros anuals. Parlem en tant per cent d’un 42 per cent.  I com 
aconseguirem això? Doncs, fent el canvi de possiblement 6.000 lluminàries de tot el 
municipi.  6.000 lluminàries sobre quin número? Sobre nou mil i escaig que té el municipi, 
o sigui un 66% i el termini d’execució d’aquests treballs es preveu que es faci en els dos 
primers anys d’aquest plec. Per una altra banda obtenir un millor manteniment que durant 
els quinze anys que durarà el plec, creiem que és important que el dia a dia de 
l’enllumenat la detecció d’avaries, el més aviat possible.  El servei de guàrdia de 24 hores, 
aquest control d’horari d’encesa i d’apagada, obtenir bones valoracions en totes les 
inspeccions que fan l’ECA i els estaments que fan el control d’aquest aspecte, un 
manteniment de les columnes, no només a nivell del propi enllumenat sinó estètic i per 
tant, doncs, a nivell de pintar totes les columnes i sobretot fer un manteniment, perquè 
són elements que estan a la intempèrie, que reben molts canvis de temperatura amb 
malauradament molts animals que fan les seves necessitats i creiem que aquest 
manteniment hauria d’estar inclòs en aquest plec.  Després en aquest plec també es 
demana que es facin millores més enllà del que entenem estalvi energètic i pel que 
entenem pel manteniment, sinó que són millores per renovar punts total pel que fa a la 
xarxa d’enllumenat.  Per tant, estem parlant no només del canvi de lluminària  sinó un 
canvi integral. I després, perquè sempre passa el mateix, sempre posem una bossa de 
diners que nosaltres li anomenem Altres treballs, que estan al voltant de 100.000 euros i 
que provocarà que tots aquests elements que tenim periòdicament que no són del propi 
manteniment però sí que  depenem de l’enllumenat, estem parlant de l’enllumenat de 
Nadal, estem parlant de l’enllumenat i de sistemes elèctrics que es col·loquen quan hi ha 
festes majors, també estiguin en aquest plec i que per tant que no hi hagi despeses 
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paral·leles.  I finalment com en tot plec doncs es demana si les empreses poden fer 
millores, així ho poden fer.  El sentit de la filosofia del plec és el mateix.  Els criteris ara 
seran objectius, no subjectius. Possiblement, és un punt, i això sí que ho demano, ja no és 
una qüestió d’un equip de govern, nosaltres el que estem fent és impulsant això, però 
segurament molta gent acabarà tirant aquest plec endavant, perquè estem parlant de 
quinze anys, aproximadament són 4 legislatures. Per tant, al final, aquesta part que és més 
tècnica i aquesta part que creiem que el municipi necessita després de la valoració i el 
seguiment que s’ha fet creiem que serà important per Calafell. Per tant, quan abans això 
es tiri endavant, abans entrarem.  Ara, entrar en polèmiques del procediment com s’ha fet 
i intentar recordar com s’han fet, i intentant recordar com s’han fet altres procediments en 
aquest ajuntament en altres mandats, crec que no tocaria. Segurament, alguns per 
desmentir o per ficar en fals aquest govern ho intentarà desfasar la realitat, però després a 
nivell intern tothom està d’acord amb aquest plec.  Jo recordo que quan vam iniciar això 
en l’anterior plec tothom hi va estar a favor i creiem doncs, que aquest plec que continua 
amb la mateixa filosofia doncs ha de tenir el mateix procediment. Al final es reinicia per no 
tenir problemes en un futur, vam dir que si havíem de fer-ho ho faríem i així ho hem fet. 
Lla filosofia continua essent la mateixa, la qual fa aproximadament un any perquè va ser el 
mateix mes de novembre tothom va estar d’acord per impulsar això, tothom e aquell 
moment també va donar les gràcies i així ho reiterem des d’aquest govern doncs a 
l’empresa que fins ara ha fet aquests treballs de manteniment i que creiem que, per 
justícia, per coneixement i per experiència continuaren en aquest manteniment amb la 
nova empresa que entri. Això ho garantíem en l’anterior plec i ho continuem garantint. 
Per tant aquella unitat que va haver en aquell ple que al final és un plec de manteniment, 
de millora i per aconseguir una eficiència energètica que fins ara no teníem doncs que 
continuí. A partir d’aquí deixo l’ intervenció a tots els partits per si volen fer preguntes al 
respecte, tot i això recordar que a l’anterior comissió hi havia tant la part jurídica com la 
part tècnica per poder resoldre qualsevol dubte. Gràcies 
 
Sr. Olivella: molt bé, moltes gràcies Rafel. Iniciem el torno de paraula. Massimiliano 
 
Sr. Revello: bé, ja va quedar tot clar a la comissió. Penso que tornem a iniciar el procés i a 
veure si aconseguim que surti tot bé. 
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. És el desig també. UAM. 
 
Sr. Parera: jo només tres paraules senyor alcalde. Tres paraules i concretes. No n’hi ha dret 
que el ponent ens amenaci que no diem retòrica, que no presentem excuses, que no diem 
perquè aquí diem això o l’altre. Quan és una cosa que s’ha fet mal feta, és una cosa que 
més aviat que el ponent ens hauria d’explicar perquè és una cosa que vàreu aprovar per 
comissió de govern, és la segona vegada que es tira darrere i per tant aquestos suposats 
que no entrareu en debat perquè s’han fet les coses així o s’han fet les coses aixà, això 
crec que el senyor ponent s’ho havia pogut estalviar. 
 
Sr. Olivella: gràcies. PP. 
 
Sra. Elvira: no farem declaracions. 
 
Sr. Olivella: gràcies. PS. 



 

67 
 

 
Sr. Ferré: intervindrà el José Bonilla. 
 
Sr. Bonilla: sí, gracias señor alcalde. Señor Solé, ésta mañana en su exposición del punto 
que tratamos ahora que es el tema del alumbrado público, que como bien dice se pasó 
por aquí hace algo más de un año, bien a inicios de noviembre del año pasado, lo cual 
todos los grupos estábamos de acuerdo porque es un bien para el municipio que creemos, 
y seguimos creyendo, que es preciso y prioritario cuanto antes dar una respuesta a este 
tema pues la verdad. A día de hoy pensamos que por la exposición que nos acaba de 
hacer, que tal y como bien ha dicho el compañero señor Parera, yo el venir con amenazas 
o con la exposición de su punto en tanto en cuanto que no hagamos mención a otros 
contratos que se han firmado por la junta de gobierno y que luego han teido que volver a 
pasar por el tribunal del contracte, luego otra vez a la junta de gobierno y luego otra vez a 
la sala de plenos pues la verdad es que me duele tener que decírselo pero deja mucho de 
la transparencia, de la mano tendida que el gobierno quiere dar la sensación que está 
danso ahora, en estos últimos tiempos de mandato, y nos pone en una tesitura pues 
bastante complicada. De alguna manera, no pasándonos la responsabilidad de lo que pase 
en el contrato porque ésta es plenamente del gobierno que la ha firmado y del gobierno 
que ha tomado la decisión en su  momento de hacerlo a través de juntas de gobierno y no 
a través de plenos y unos acuerdos que podían haber sido con una participación bastante 
amplia y con más conocimiento de todos los temas que lo que no estan trayendo. Pues 
bueno, ustedes han intentado siempre ir escondiendo, eso un poco a través de las juntas 
de gobierno y que la oposición se entere de cuánto menos, mejor. Y así nos van las cosas 
en todo el municipio porque al final las cosnecuencias las pagan todos los ciudadanos, no 
las paga la oposición no, las pagan todos los ciudadanos y no las paga el gobierno 
tampoco. Si en tal caso las pagara, lo haría en modo de votos pero es que ustedes se lo 
estan ganando a pulso, sinceramente. Yo en este punto, concretamente, es que no 
termino de entender como después de haber hecho un pliego de condiciones, y no le voy 
a echar la culpa a los técnicos de la casa porque entiendo que no la tienen, o sea 
realmente los tecnicos de la casa han hecho un buen trabajo tanto en el estudio como en 
todo el analisis que han hecho profndo de las necesidades como luego el redactado de lo 
que es el pleno de condiciones para la concurrencia de las empresas las cuales se han 
presentado. Yo dentro de todo ésto creo que al final ha habido es una precipitación, unas 
prisas por parte del gobierno que han sido obviamente malo porque las prisas no son 
buenas para nada y e lo he dicho en varias comisiones y lo he repetido a lo largo de 
practicamente los tres años y medio de mandato que llevan ustedes. Las cosas con más 
participación de la oposición, esa mano tendida que ustedes ahora practicamente nos 
estan pidiendo en los últimos cuarenta días cuando todas las cosas se les están viendo 
encima y en contra de toda la gestión, o buena parte de las gestión que ustedes han 
hecho y posiblemente de los temas importantes que ustedes van a terminar asignando 
como bien ha expuesto, incluso el señor Olivella, que ha expuesto también en el tema 
diciendo que bueno, ésto será para cuatro mandatos como realmente así nos toca. Yo 
sinceramente, el gobierno se lo tendría que hacer mirar pero ya para este mandato creo 
que llega la cosa tarde, creo que llega la cosa tarde porque todos estos temas si a los 
tecnicos se les hubiera dado el debido tiempo para todo este redactado y todas estas 
valoraciones haberlas llevado con la suficiente pulcritud hasta el último punto y hasta la 
última coma, a día de hoy no nos encontraríamos con los dos contratos que realmente 
pues han tenido que pasar por el tribunal de contratación de la Generalitat para volver a 
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empezarlos de nuevo. O sea, no lo tendrían que haber hecho. Yo entiendo que el 
procedimiento tiene que empezar de nuevo tal y como lo dice en la resolución, entiendo 
señor Solé, que cuando se haga ahora el nuevo redactado habrá que hacerle las 
modificacones que usted ha enumerado, posiblemente habrá que tener en cuenta 
también algunas otras como la inversión que ha emncionadao de esos cuatro cientos mil 
euros que se han hecho a lo largo de este año, habría que tenerlo en cuenta para que eso 
sea nua rebaja a la hora del pliego de condiciones y que no sea el ciudadano, como suele 
ser habitual, el que lo termine pagando. Y también ha habido otra cosa y es que las 
mejoras que han estado haciendo a lo largo de este año pues también han dejado las 
calles bastante dañadas y con bastante deterioro practicamente casi que en todas las 
actuaciones que han hecho. Que se esté más encima de los temas para que cuando se 
haga una actuación sea realmente una mejora y no un perjuicio para el ciudadano.  
 
Y bueno, hay incluso un tema que es que, bueno no sé,  se lo dejaré para la próxima 
intervención a ver las acalraciones que ustedes nos hace, a ver si es capaz de 
convencernos de que realmente lo han hecho bien porque yo la verdad, tengo mis dudas. 
 
Sr. Olivella: molt bé, moltes gràcies. Té la paraula rafel Solé. 
 
Sr. Solé: gràcies senyor alcalde. Resposta al enyor Parera no n’hi ha perquè no ha dit res i 
per tant quan un no diu ers no hi ha resposta. Per tant si em vol fer alguna pregunta o fer 
un aclariment. Jo no he amenaçat a ningú, jo només he explicat com han sigut els fets. A 
partir d’aquí vostè respongui el que cregui. 
 
Jo senyor Bonilla, ha fet una intervenció molt vehement i em sap greu que la faci perquè 
no, i no volia entrar en aquest tema perquè al final jo entenc que això suposo que és 
l’opinió del Partit Socialista. Vostè personalment no va venir a l’anterior comissió per ix 
motius, i això no ho critico perquè va venir una company vostre, que al final a nivell tècnic 
d’aquests 400.000 euros que s’han invertit es va explicar tot això a la comissió 
informativa.  O no li ha passat la informació o vostè no l’ha volguda escoltar, però tot això 
que vostè ha dit es va explicar.  Després dues reflexions que li faig: vostè intenta 
confondre que si ho passem per Junta o per Ple, miri, nosaltres el que volem és que això 
tiri endavant.  Si ens diuen que ha de passar per Ple o per Junta nosaltres ho tirem 
endavant sense cap inconvenient i ja està. No és un tema polític, perquè al final el 
procediment ens el marquen els jurídics de la casa, la part administrativa de la casa, 
Secretaria etc, i nosaltres en aquest sentit fem el que ens diuen.  I si anem per atribucions, 
abans hi havia més atribucions per Junta de Govern que per Ple  i ara n’hi ha més per Ple 
que per Junta, per tant, no vull entrar en si abans era d’una manera o altre però vostè té 
ganes que entrem en aquests temes, suposo perquè aquest punt no sé quina mania li està 
agafant que no li agrada.  També ha dit una cosa, que es contradiu totalment, diu: “para 
este mandato esto ya llega tarde”. Jo ja li he dit que això no era un tema de mandat sinó 
de municipi i segurament quan tot això tiri endavant ja hi haurà un altre govern, que això 
s’havia de fer i vostè ho ha reconegut, per tant no digui que arribem tard i que anem amb 
presses.  Si anéssim amb presses possiblement això ja s’hagués tirat endavant fa molt de 
temps.  Si durant 2 anys hem hagut de fer un estudi del municipi que mai s’havia fet i s’ha 
fet el que ha calgut per tirar-ho endavant, això no és que les coses s’hagin fet amb pressa, 
sinó que es fan amb el màxim de rigor possible.  Que en aquest moment hem de tornar 
malauradament enrere, doncs, tornem, ja ho vam dir-ho en el seu moment, però és que ni 
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anem amb presses ni arribem tard i no és una qüestió d’aquest govern, és una qüestió al 
final de municipi.  Per una banda, lloa els tècnics i per altra banda critica que el 
procediment no s’hagi fet bé.  Llavors, aclareixi’s, perquè quan vam entrar en aquest 
govern, vam dir que això s’havia de tirar endavant.  Que necessitem una proposta tècnica i 
que quan la tinguem, li ficarem la part jurídica i administrativa al costat.  Això és el que 
s’ha fet, l’únic que la part política que ja és la que vostè està intentant fer veure aquí amb 
una famosa frase, embruta que alguna cosa sempre queda. Per tant, jo l’únic que li dic és 
que estem en el mateix moment que fa un any, el plec té el mateix punt de vista, el mateix 
objectiu i això és el que estem fent, intentar buscar altres temes com si amaguéssim les 
coses, doncs, això no és el que toca. 
 
Jo amb aquests punts i potser com estan els esdeveniments  a nivell  televisió de moltes 
coses que surten, i li diria que anés una mica més en compte amb el que diu.  Ja li vaig dir 
en un anterior Ple i no volia treure-ho, però és molt lleig constantment fer veure que 
aquest govern fa les coses d’amagat i sense transparència. Això no és cert i atacant els 
altres amb què les coses no les fem bé.  Hem de ser més rigorosos alhora de parlar 
d’aquests temes,  perquè són molt delicats i crec que amb aquestes acusacions són greus i 
no toquen, gràcies. 
 
Sr. Parera: sí, només dues coses senyor alcalde. Nosaltres li avanço que dins dels errors que 
ha tingut segurament els funcionaris sense cap culpa de cap classe deuen haver rebut 
alguna ordre per fer les coses mal fetes, i nosaltres per bé del municipi votarem a favor. 
Però li haig de dir una altra cosa senyor alcalde, que hi és a temps.  Això em fa l’efecte 
que s’hauria de deixar per la pròxima legislatura, pel pròxim govern que es cuidi de fer 
això tal com Déu mana, perquè aquí ja s’ha dit una paraula que potser no hi ha temps ni 
d’aprovar-ho.  Doncs, si no hi ha temps ni d’aprovar-ho, si us plau, no ho poseu en marxa, 
deixeu-ho pel pròxim govern que facin les coses tal com vulguin fer-les.  De totes 
maneres, dins dels errors, que són errors d’embalum, el que passa que es vol transformar 
en un vestit ample que el dissimuli, nosaltres votarem a favor. 
 
Sra. Elvira: jo, no és del punt, però sí que m’agradaria dir-li al senyor Parera, si us plau, 
aquestes reflexions que vostè fa li demano prudència, perquè vostè acaba de dir 
literalment que es donen ordres de fer les coses mal fetes als tècnics d’aquesta casa. Jo no 
sé el què faria vostè però jo com a membre d’aquest equip de govern li puc assegurar que 
d’aquest equip de govern, ningú, absolutament ningú dóna ordres per fer les coses mal 
fetes als tècnics. Llavors, si vostè això, presumptivament ho feia doncs senyor Parera 
hágaselo mirar pero por favor, no acusi als altres de coses que veritablement són mentida. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Bonilla: senyor Solé, yo cuando hablo me gusta ser lo suficientemente claro y dejar los 
temas para que todo el mundo que nos escucha los pueda terminar entendiendo.  
Cuando hablo lo hago en nombre propio y hablo en el nombre del PSC, por si usted lo 
pone en duda. Y hay otras cosas que como he estado  comentando y usted me ha 
reprochado que no viniera a la comisión, le diré que yo en los 7 años y medio de mandato 
largos que llevo, sólamente he faltado a una comisión y es la que usted ha mencionado, 
una comisión extraordinaria  en la cual yo no pude asistir. Lo digo para que quede claro y 
para que el que nos escuche sepa que Bonilla cumple con su puesto de regidor.  Hay otras 
cosas de las cuales usted ha reprochado también o ha comentado de que si no me han 



 

70 
 

pasado la información o no me la he mirado. Me la ha pasado mi compañera que estuvo 
en la comisión supliéndome este día concretamente, me ha pasado la documentación y 
me la he estado leyendo, no le quepa la menor duda.  Lo que pasa es que ustedes lo que 
están buscando es siempre salvar los puntos y las equivocaciones que hay, o mirando para 
los técnicos o los asesores jurídicos de la casa o mirando para otro lado o hechando las 
culpas a la oposición que es la que no hemos hecho ningún documento al respeto ni 
hemos podido presionar a los técnicos ni lo hemos hecho nunca.  Por tanto, es una 
responsabilidad totalmente del gobierno y no de la oposición. La responsabilidad de la 
oposición es criticar y poner sobre la mesa aquello que consideramos que el gobierno no 
está haciendo bien o no está haciendo lo suficientemente transparente.  Y no me voy a ir 
más lejos, sinó a hace prácticamente unos días. Ustedes, porqué así se lo han ordenado y 
así lo marca la Ley, convocan una Junta de Gobierno a la cual se convoca a la oposición. 
Una Junta de Gobierno que la convocan deprisa, corriendo y mal, para resolver un 
problema de un contrato que ustedes han hecho, el cual no nombraré, porqué usted me 
ha dicho que preferíblemente no lo nombremos y no lo voy a nombrar. Pero un contrato 
que me ha traído y que ha estado impugnado y se ha empezado el proceso otra vez desde 
el inicio, los ciudadanos estoy seguro que saben a qué contrato me refiero, pues 
concretamente está empezando igual que empieza este de la iluminación, desde cero otra 
vez. Y lo trajeron a una Junta de Gobierno, la primera Junta de Gobierno que por Ley nos 
han tenido que traer y en esa Junta de Gobierno ni más ni menos la convocaron deprisa y 
corriendo un Viernes para un Lunes y en esa Junta de Gobierno la secretaria municipal no 
ha tenido tiempo prácticamente de mirarse absolutamente nada y al no tener tiempo 
pràcticamente de mirarse absolutamente nada la han convocado mal en modo y en forma 
y no se le ha dado la publicación que se le tenía que haber dado, como ya lo dije en la 
próxima comisión y en esa comisión también dije que la podían impugnar. Por lo tanto si 
se la impugnan volverán a estar otra vez con el procedimiento en el punto cero, en el 
punto de partida.  Hagan las cosas bien hechas y no aprieten tanto, no le den tanta prisa a 
los técnicos, a los asesores de la casa, a los funcionarios, y ustedes podrán ir desarrollando 
su trabajo y su labor, como corresponde y ellos también y no tendrán estas impugnaciones 
que luego le vienen con las consecuencias que nos vienen, no sólo a ustedes, que tendrán 
un coste político, también al ciudadano le supone un coste económico y en la situación de 
crisi económica ya no diré nada más. Es el reproche que tiengo que hacerle señor Solé.  
 
Sr. Solé: jo tancaré el punt de manera positiva, perquè primer en una intervenció se’m fan 
retrets, i al final només en té un i potser en la pròxima em farà dues virtut, per tant, no 
entrarem en aquests temes.  El procediment no el fem nosaltres, és el que ens marquen la 
part jurídica de la casa i l’acatem com toca i al final no amaguem res, el procediment és el 
que ens marquen, nosaltres volem tirar això endavant, hem explicat la part tècnica i quines 
són les virtuts que tenim i a nivell polític l’únic que havíem de ser responsables i tirar això 
endavant. És amb l’únic que ens posem. No vull entrar en els antecedents, perquè a algú 
se li canviaria la cara d’un altre color, perquè al final als que defensaven no els han donat 
la raó, però bé no vull entrar en aquest tema, ja que ells suposo que no hi volen entrar 
perquè sinó s’haurien de retractar-se d’algunes coses que havien dit en aquesta sala de 
plens.  I al senyor Parera diu que ho deixem per una altra legislatura, jo no he dit que no 
es pugui aprovar en aquesta, he dit que segurament es veuran els resultats en una nova 
legislatura. Per tant, doncs, qui entri podrà explicar i molt positivament de cara la població 
el que està fent. Però, que se sàpiga que això ha començat ara i segurament nosaltres ho 
tirarem endavant. I la part positiva amb la que volia acabar és que al final tornem a voler 
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tirar endavant un plec tècnic per l’enllumenat públic municipal per aconseguir aquest 
estalvi energètic que serà un estalvi econòmic de 370.000 euros anuals, amb una inversió 
total de més 2,2 milions d’euros, canviant al voltant de 6000 lluminàries i que tot això s’ha 
de fer en els dos primers anys de contracte.  Després, un millor manteniment que fins ara 
l’hem tingut però creiem que encara pot ser més òptim. Renovació de la xarxa 
d’enllumenat, inversió per obra de renovació en l’enllumenat.  Amb una inversió mínima 
que se’ls demana a tots els licitadors de 1,3 milions d’euros i finalment altres treballs que 
puguin sorgir. M’hagués agradat poder discutir dels avantatges que té aquest plec a nivell 
tècnic i no ficar-nos en altres procediments que no venen al cas. Al final, el més important 
és que això que hem parlat de l’estalvi energètic, manteniment, renovació, millores que es 
puguin fer en l’enllumenat, doncs, es vegin i aquest era l’objectiu del punt i no engrescar-
nos en altres coses, només pel simple fet que ho fa un govern i no un altre.  
 
Sr. Olivella: volia, si em permeteu, fer una petita reflexió, perquè dóna la sensació aquí 
que sempre que tractem aquests temes, tant aquest com el del tanatori, de què surten 
paraules molt rares i lletges i vull manifestar que com equip de govern no ens hi sentim 
gens identificats i per tant, com alcalde vull deixar constància de què no és cert tot el que 
es diu, quan es parla de transparència, sobretot, i quan es diu que fem les coses, com s’ha 
dit aquí, donant ordres als tècnics que fan les coses mal fetes.  Jo explico com van les 
coses en aquest equip de govern, jo no sé si és que vostès ho pensen els que dieu això 
aquí, perquè en la seva època es feia d’aquesta manera, que realment esteu dient, i 
aleshores us penseu que tothom ha de ser igual. No sé, jo m’imagino que no ho dieu per 
això, sinó perquè deveu pensar no sé, bé, no dic la paraula perquè us doldria i no cal dir-
la. Però, el que sí que està clar és que aquí es va plantejar primer per part del regidor, se li 
va donar l’encàrrec al regidor senyor Rafel Solé, i aprofito per dir que ha fet una molt 
bona tasca, perquè l’ha feta i ja es reconeixerà en un futur, junt amb l’equip de govern, 
però l’ha feta, molt bé i ho reconec públicament. Perquè una feina que feia un munt 
d’anys que s’estava intentant moure un plec de clàusules per l’enllumenat públic i ningú 
posava el cascabel al gato, doncs, la qüestió és que hem arribat al 2013 que es va 
començar això crec i encara no s’havia fet.  Aleshores el mèrit de fer un plec de clàusules 
no és de cap regidor que està aquí, perquè ningú és especialista en fer plecs de clàusules, 
per això tenim un departament de Contractació que hi ha un tècnic, un advocat i són als 
que se’ls dóna la confiança per fer-ho i amb això vull dir que gràcies a ells per la bona 
tasca que van fer i es va dir al Ple que tots majoritàriament vam aprovar, vostès també. A 
tots els va semblar bé aquell plec de clàusules, per tant, no sé que coi estan dient aquí de 
si nosaltres hem fet o hem deixat de fer, si ho van votar a favor.  També se’ls devia 
ensenyar i treballar. Per tant, és una reflexió que deixo aquí  perquè és incoherent tot el 
que s’hi posa i aquestes floritures a una cosa que vam estar-hi tots d’acord. Per tant, 
vostès han de sentir-se igual, o sigui, si avui això arriba com arriba, vostès van votar a 
favor d’aquest procés, per tant, o no se’l van llegir en aquell moment i van votar a la 
babalà, cosa que dubto, jo crec que no, és una cosa que s’havia treballat molt bé per part 
dels tècnics.  Nosaltres, torno a repetir-li, no hi entenem d’aquests temes, nosaltres no 
direm mai el que s’ha de fer, sinó que són els tècnics els que han de fer un plec d’aquest 
tipus i un cop explicat si hi havia alguna cosa que algú des del seu punt de vista es volia 
canviar es podia fer, i crec que així es va fer i es va presentar a un Ple, i aquest ho va 
aprovar per unanimitat, cosa que ens vam quedar tots molt contents, perquè realment era 
un projecte molt important pel municipi que feia anys que s’havia intentat treballar i que 
havia trigat temps d’arribar on va arribar i vam dir que molt bé, perquè és una cosa de 
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futur, per molts anys i hi estem tots d’acord.  Jo vaig donar les gràcies a tots, vull dir que 
realment és una cosa que gràcies a tots s’ha tirat endavant.  Què passa actualment amb 
tots aquests plecs?  No només a Calafell, per tant, jo és que els hi demano que facin 
aquesta lectura. Actualment en aquesta època segons ens diuen els entesos, perquè com 
ja li he dit jo no sóc especialista per poder afirmar-ho rotundament, ens diuen que són 
moments difícils les empreses, doncs busquen poder ocupar aquests espai i aquests 
contractes per el què tots es miren els contractes amb lupa; altres èpoques no passava 
tanta. Aleshores hi ha molta interpretacions, hi ha advocats i hi ha punts de vista; això és 
el que va passar aquí. Es va fer tot un procés marcat pels tècnics on nosaltres, i vostès 
també, anaven a les meses, es va explicar i va sortir una empresa que vam aprovar aquí. Al 
cap d’uns dies en període d’al·legacions hi va haver una reclamació per part d’una 
empresa i es va haver de portar perquè avui en dia es fa així, i no sols en aquest 
ajuntament sinó en molts ajuntaments. Per tant no confonem a la gent, siguem més clars i 
més normals. Diem que el que passa a Calafell no és per mala fe de ningú perquè vostès 
van estar a favor d’això, eh. Per tant si van votar a favor del contracte... 
 
Sr. Ferré: el plec sí però a les meses vam avisar que passaria això i ha passat. 
 
Sr. Olivella: bé, a veure Ramon, d’acord, doncs el que vulguis, pots posar les condicions 
que vulguis, me és igual però vosaltres vàreu aprovar això. Els tècnics van fer les 
valoracions i vostès podien votar a favor o en contra a les meses, no ho sé però és igual, la 
qüestió és que els tècnics que són els que ens van dir com havia d’anar ens van dir que 
havia d’anar així. Es va impugnar, l’empresa que va fer la primera reclamació al final li han 
desestimat o sigui que el que diu vostè que podia passar doncs ho ha desestimat el 
tribunal català de contractes, ho ha desestimat. Aleshores de mentre es va fer una altra 
reclamació, llavors a la segona reclamació d’aquesta mateixa primera empresa i va haver 
una altra que aquesta altra és l’última que aquesta sí que li han donat la raó i al final hem 
decidit suspendre el procés i reiniciar-ho. Perquè? Doncs perquè si ens diuen que ho hem 
de fer així i tal doncs això és la transparència. Que això s’havia de fer l’altre dia a una junta 
de govern? D’acord. Que la junta de govern, senyora secretària estava mal convocada la 
junta de govern de l’altre dia?  
 
Secretària: el que sí que jo vaig reconèixer és que hauríeu de donar més publicitat. 
 
Sr. Olivella: però pel demès la convocatòria era correcta? 
 
Secretària: la convocatòria estava bé. 
 
Sr. Olivella: només m’interessa sentir això. La convocatòria era correcta. És la primera 
vegada que fem una junta de govern que ben bé tampoc sabíem com s’havia de fer 
perquè no ens havíem trobat mai amb una junta de govern que fos diferent; és a dir, al 
junta de govern normalment hi són l’alcalde i els tinents d’alcalde i aquest cop i érem tots. 
Qui ha de parlar, com s’havia de fer, doncs vam fer com si fos un ple. Jo crec que va haver 
bona voluntat encara que de totes maneres podia haver passat avui i aprovar-ho aquí però 
és igual. Ens vam trobar que la secretària ens va plantejar aquesta qüestió i vam dir, doncs 
fem-ho a veure tots i ho vam fer d’aquesta manera així. Vam dir l’últim dia, vam quedar 
que ens ho plantejaríem cara al futur. Per tant jo no sé quina falta de transparència veieu 
aquí, vull dir, no sé. Què podríem parlar més? Sí, però per part de tots, eh! Per part de 
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tots. De tota manera jo crec que el que s’ha fet aquí, s’ha fet tot correcte. Ha entrat 
aquest tribunal català de contractes que abans no sé si hi era o no hi era però mai ens 
havíem trobat. Ara ens trobem amb tots aquests plec que són amb molts anys i és per fer 
nua activitat en concret, no amb les obres concretes. De tota manera sí es reinicia aquest 
procés, s’han agafat coses més matemàtiques, de tal manera que sigui dos i dos són 
quatre i no que siguin més subjectives o objectives, no? Això és el que ens van explicar els 
tècnics que van venir l’altra dia a la comissió i ens ho van dir així però resumint perquè ens 
entengui tothom s’han fet qüestions molt clares de tal manera que no puguin discutir 
perquè dos i dos són quatre i no podem discutir més aquí. Per tant si es busca una 
fórmula d’aquest tipus, doncs escrita a l’hora de resoldre aquest plec de clàusules doncs 
en aquest cas doncs es suposa que tot anirà bé. Per tant jo crec que avui el que fem es 
reiterar una cosa que volíem tots. Els agraeixo que en el moment que es va fer doncs l’hi 
van donar suport i ara indirectament o directament també tots estem d’acord amb una 
cosa que el futur millorarà molt, tot el que és l’enllumenat del municipi que era l’objectiu. 
Per altra banda hi haurà molt control en el consumi baixarà el consum. Per tant doncs 
s’adaptarà a totes les normatives actuals que prou falta fa al municipi. Bé, gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 15 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del 
regidor no adscrit Massimiliano Revello, i 3 abstencions dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Donar compte de  les Resolucions del Tribunal Català de  contractes del sector 
Públic: 
“La resolució 171/2014 de data 29 d’octubre de 2014, emesa pel Tribunal Català de 
Contractes  del Sector Públic ( expte. N-2014_135_AJ Calafell_expte. 08-2013-
CNT_UTE_FCC_MERCADER), estimar el recurs interposat per FCC SA  i procedeix aixecar 
la suspensió del procediment i  declarar nul el procediment de licitació i declarar que  no 
s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del recurs, per la qual 
cosa no escau la imposició de la sanció prevista  en l’art. 47.5 del TRLCSP “ 
“La resolució 172/2014 de data 29 d’octubre de 2014, emesa pel Tribunal Català de 
Contractes  del Sector Públic, procedeix aixecar la suspensió del procediment i inadmetre 
per pèrdua sobrevinguda de l’objecte, el recurs interposat per Rubatec SA i declarar que  
no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del recurs, per la qual 
cosa no escau la imposició de la sanció prevista  en l’art. 47.5 del TRLCSP.” 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- AIXECAR LA SUSPENSIÓ I DECLARAR NUL el procediment de licitació convocat i 
iniciat pel Ple en sessió de caràcter ordinari de data 28 de novembre de 2013 es va 
aprovar el plec de clàusules administratives, particulars i tècniques per a la contractació del 
servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat 
públic municipal de Calafell. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER- Retornar a les empreses FCC i Instal.lacions Mercader, Elecnor,Rubatec,Clece SA 
i Imesapi SA i Sece SA,  la documentació presentada per licitar al procediment. 
 
QUARTQUARTQUARTQUART.- INICIAR l’expedient de contractació per  l’adjudicació del Contracte del servei de 
manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del 
municipi de Calafell.  
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CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació i la seva pluriannualitat, 
amb un pressupost anual    835.134,63 € IVA exclòs 835.134,63 € IVA exclòs 835.134,63 € IVA exclòs 835.134,63 € IVA exclòs + 21% en concepte d’IVA 
175.378,28 €, fent un import de 1.010.512,91 € IVA inclòs, per cadascun dels 15 anys de 
durada del contracte, sent el valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen 
l'article 88 i concordants del TRLCSP, és de 14.581.942,66€. IVA exclòs.14.581.942,66€. IVA exclòs.14.581.942,66€. IVA exclòs.14.581.942,66€. IVA exclòs.    
 
SISÈSISÈSISÈSISÈ.- APROVAR el règim financer, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
pressupostos dels anys posteriors a l’adjudicació.  
 
SETÈSETÈSETÈSETÈ.- APROVAR inicialment el Plec de clàusules Econòmiques –Administratives particulars 
que juntament amb el Plec de prescripcions Tècniques han de regir el contracte, i 
sotmetre’l a informació pública pel termini vint dies hàbils següents a la publicació de 
l’anunci, als efectes de reclamacions entenent-se definitivament aprovat en el supòsit que 
no se’n formulin, sense necessitat d’un nou acord.  Si es produïssin reclamacions al Plec 
durant aquest termini, continuarà el procediment licitatori, resolent-se les mateixes abans 
o simultàniament a l’adjudicació del contracte....    
    
VUITÈ.VUITÈ.VUITÈ.VUITÈ.---- AUTORITZAR LA DESPESA per import estimat de  contracte de 17.644.150,61€ 17.644.150,61€ 17.644.150,61€ 17.644.150,61€ 
IVA IVA IVA IVA inclòs a càrrec de la partida  pressupostària 420/1650/22711- Contracte Manteniment 
Enllumenat- del pressupost municipal, segons consta a l’informe  d’intervenció 
núm.1561/2013 de data  22 de novembre de 2013. 
    
NOVÈ.NOVÈ.NOVÈ.NOVÈ.---- Disposar l’obertura del procediment  de licitació per l’adjudicació del contracte, 
mitjançant inserció de l’anunci de licitació en el DOUE,  pel termini de 47 dies naturals des 
de la publicació.  
 
DESÈDESÈDESÈDESÈ.- PUBLICARPUBLICARPUBLICARPUBLICAR al  BOPT i al perfil del contractant. El contracte s'adjudicarà mitjançant 
procediment obert. 
 
ONZÈONZÈONZÈONZÈ.-Delegar la competència a favor de la Junta de Govern Local la competència per 
tramitar tot l’expedient contractual, inclosa l’aprovació del plec administratiu particular i la 
seva adjudicació. 
 
DOTZÈ.DOTZÈ.DOTZÈ.DOTZÈ.----    En aquest sentit, notificar el present acord al Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, al dept. d’Urbanisme, Medi Ambient, Alcaldia i al departament Tresoreria i 
Intervenció pel seu coneixement i efectes. 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM, i un del regidor 
no adscrit Massimiliano Revello, i 3 abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 53/2014 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb nous ingressos, per un import de 5.530.172,71 €  de 
conformitat amb la proposta detallada de modificació que s’uneix com annex  I, 
condicionat a l’autorització prèvia del Ministeria d’Hisenda i Administracions Públiques. 
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2. 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 
53/2014 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies 
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 
el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des 
de la finalització del període d’exposició pública per resoldre-les. 
 
 
 
ANNEX I: 

 
PRESSUPOST 2014 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT 
53/2014 
 

Nous ingressos   
     

Aplicació 
Pressupostària     Descripció Import total  

Org.   Econ.     

210    91300 PRÈSTECS REBUTS A LLARG TERMINI 5.530.172,71 

     

   Total nous ingressos ……… 5.530.172,71 

     
Despeses a finançar amb aquests ingressos   

   
 
  

Aplicació 
Pressupostària     Descripció Import total  

Org. Prog. Econ.     

   Crèdit Extraordinari  

210 0110 9130200 
AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE 
PRÉSCTECS A LLARG TERMINI 5.530.172,71 

   Total crèdit extraordinari 5.530.172,71 

   Total 5.530.172,71 

 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 13:10, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 


