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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NACTA NACTA NACTA NÚÚÚÚM:M:M:M: 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 accidental de la 
corporació senyor/a Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
extraordinari amb urgència de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. 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 14:00, 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: 
 
Sr. Olivella: com us he comentat abans a portaveus tenim un punt nou. Per tant hauríem 
de convocar un ple extraordinari i urgent per resoldre el que hem comentat abans, no? 
Llavors primerament com ens ha dit la secretària hem de votar l’ urgència del ple.  
  
 
1.1.1.1.    RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓRATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓRATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓRATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ    
    
El Ple de la corporació per unanimitat acorda ratificar la urgència de la sessió. 
 
2222. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 57/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 57/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 57/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 57/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXESL'AJUNTAMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXESL'AJUNTAMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXESL'AJUNTAMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES    
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Fets Fets Fets Fets     
    
1. Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l’exercici del 2015, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, la tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de   crèdit extraordinari finançat amb baixes a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
    
2. Confeccionat el corresponent expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixes, 
degudament informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
 
Per tot el que s’ha exposat la regidora de Serveis Interns proposa el següent: 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 57/2014 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb baixes, per un import de 420.083,74 €  de conformitat amb la 
proposta detallada de modificació que s’uneix com annex  I. 
 
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 
57/2014 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies 
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 
el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des 
de la finalització del període d’exposició pública per resoldre-les. 
 
Sra. López: bona tarda. Com ja s’ha comentat aquest matí en portaveus el que s’ha decidit 
per part d’aquest equip de govern és com es fa cada any quan arriba aquesta època és 
veure quins són els romanents que ens queden de les partides i fer ús d’allò amb alguna 
inversió que també sigui d’interès, en aquest una reivindicació per part dels ciutadans de 
forma reiterada. He de fer esmen que la normativa ha canviat i això f que s’hagi d’aprovar 
el més aviat possible. D’aquí el motiu que s’ha explicat als portaveus i per això convoquem 
avui un ple extraordinari i urgent i en aquest cas sembla ser que ha quedat entès perquè 
tothom a votat a favor d’aquesta urgència.  
 
De quines partides tenim romanent? La majoria són partides de la meva àrea perquè és on 
tenim més opcions ja que hi ha fluctuants, tema d’interessos, tema d’amortitzacions, tema 
de contenció de la despesa en temes de partides d’adquisició de material, impresos i 
formularis, en temes de selecció de personal també hi ha un romanent. Bé una sèrie de 
partides que hi havia una previsió i així ho diu el pressupost, és nua previsió, i en aquest 
sentit doncs estem amb el pressupost executat pràcticament;  a nivell intern es tancarà i es 
dóna per finalitzat tot tancat el pressupost i es suposa que tota la despesa que n’hi ha ja 
està compromesa fins a final d’any. Per tant aquest són diners que queden i es poden 
destinar a fer alguna actuació. El que ha decidit aquest equip de govern és que aquest 
import que puja quatre-cents vint mil euros és destinin a l’adequació dels pavellons Jaume 
Vilamajó i Joan Ortoll els quals doncs estan en una situació molt malmesa i comença a ser 



 

3 
 

preocupant degut als clots que tenen i això resta ser susceptible de fer segons quines 
actuacions que en compte d’anar fent el que són actuacions puntuals i que són temporals 
perquè a la fi arriba un moment que es fa mal bé perquè el que fem és tapar-los. Per tant 
el que es diu és que tenim ja els projectes que es van passar per junta i en aquest cas el 
que es farà és: adequar tot l’aparcament i adequar-ho no és tapar forat sinó és asfaltar-
ho, quitrà nou, els pluvials, enllumenat, pintar i posar ordre als aparcaments i bé donar na 
qualitat a les dues zones que sempre hem tingut la petició dels usuaris tant a Segur de 
Calafell com a Calafell i ara és el moment. Aquest és el comentari, simplement és això, no 
n’hi ha més. 
 
Sr. Revello: bé, primer de tot dir que em sembla bé que es tinguin en compte aquestes 
necessitats i perfecte que es passi el rasclet, com es sol dir, per veure els romanents. Però 
hi ha una cosa que he vist i m’ha cridat l’atenció. Hi han dos partides interessants, una 
que és subvenció de l’ IBI i l’altra és ajust tributari que també es repeteixen en el 
pressupost de 2015 i veig que hi ha una baixa considerable de més de setanta mil euros. 
Jo proposaria sobre tot de cara al 2015, que hagin sobrat aquest any perfecte, però de 
cara al 2015 sobre tot en la situació que estem, analitzar el motiu perquè han sobrat 
aquests diners de manera que el proper any estigui completament gastat. Penso que la 
gent a vegades no s’assabenta de totes aquestes ajudes perquè em sorprèn que en la 
situació que estem sobrin quaranta-nou mil euros en aquest sentit. Res més, era només 
això. Gràcies. 
 
Sr. Parera: nosaltres de moment no tenim res a dir. 
 
Sra. Elvira: no farem declaracions. 
 
Sr. Ferré: tampoc anàvem a dir res però ja que Massimiliano ha comentat això, nosaltres 
evidentment ja ho vàrem avisar en l’aprovació del pressupost que l’any anterior havia 
passat el mateix, que s’havien fet unes bases d’ajuts pel tema de l’ IBI per ajudar a l 
esperones més necessitades a que poguessin pagar l’ IBI. L’any passat recordo que van 
satisfer unes cent persones o així que es van beneficiar d’aquells ajuts amb la qual cosa 
doncs de trenta mil unitats cadastrals que deu tenir el municipi o a prop de quaranta mil 
ho trobàvem un nombre insuficient i aquest any dels seixanta mil euros que hi havia de 
previsió al final només en deixeu deu mil que ja veurem quan s’acaben gastant i quans no. 
Però en principi, evidentment, tornem  a dir el mateix que quan vam aprovar el pressupost 
de 2014 que és que aquestes bases eren massa restrictives i el que demanem és que es 
facin unes altres que siguin menys restrictives i que puguin arribar a més gent perquè la 
realitat és que hi ha molta gent que avui en dia amb l’ IBI tal i com el tenim del 10 % més 
alt que mantenim aquest apujada des de fa tres anys, aquest per cent d’increment de l’ IBI 
hi ha molta gent que no pot pagar-lo i això en èpoques difícils com les que estem vivint, 
doncs evidentment cada cop és fa més difícil. Per tant demanem que aquestes bases 
siguin més obertes a que la gent es pugui acollir més i que realment aquestes bases ajudin 
a les persones que els hi fa falta i que a vegades per un motiu que tenen una propietat o 
tenen un altra propietat com un aparcament, com un traster o fins i tot una propietat 
indivisa, d’alguna herència que han rebut, i que hores d’ara no poden vendre i això els 
impedeix accedir aquestes ajudes i demanem per tant que es modifiquin aquestes bases 
perquè siguin més restrictives i tinguin e consideració totes aquestes situacions que han 
anat passant durant aquest any. Moltes gràcies. 
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Sr. Olivella: molt bé, gràcies. CIU. 
 
Sra. López: sí, bé. Aquest tema s’ha parlat en portaveus i jo crec que ho deixat clar. El que 
passa és que ja que ha sortit el tema en la sessió plenària doncs és de justícia que doni les 
meves explicacions. Com ja s’ha fet esmen les bases per ajuts per minsa capacitat 
econòmica estan en revisió i en el proper ple es passaren amb una millora. Hem de deixar 
constància que hi ha una sèrie de requisits que s’han de complir i és per unitat familiar 
que és el problema. El problema no és que un senyor tingui una herència o la deixi de 
tenir, o que tingui un pàrking perquè en aquest cas el tema de l’aparcament estan recollits 
dins de les bases. Per tant això no és nu problema. O sigui un senyor, una persona, no 
parlem de sexe, nua persona que disposi d’una casa o una vivenda i tingui un pàrking o 
un traster té opció a aquesta subvenció. Insisteixo és per persones amb minsa capacitat 
econòmica. Quin és el problema que ens trobem ? Què el que es computa per fer aquest 
càlcul és l’ unitat familiar perquè els ingressos són de l’ unitat familiar, no és que hi hagi 
un que no cobra res però si té un altra que cobra mil cinc-cents, nosaltres el que ens hem 
de posar és en la mateixa línea que en benestar social perquè el que no podem donar és 
una sèrie d’ajuts a unes persones quan tenim unes altres que se’ls hi demana uns requisits 
per poder formar part, això va en línea amb benestar social i amb les directrius que es van 
parlar amb els tècnics, en aquest cas amb el responsable i va dir: escolta, hem de er 
coherents en aquest sentit. Per tant nosaltres, millorarem, i tant! Perquè això és la nostra 
funció millorar i poder arribar a més ciutadans però també hem de ser conscients que els 
ajuts tenen una sèrie de requisits a complir i ens trobem en situacions, doncs curioses que 
no partim de la base de “és que jo tinc nua herència del 33 % d’un habitatge”, no és 
aquest perquè en aquests casos es fa una valoració del departament, és un tècnic de 
benestar social el que ens ho valora. Bé, tots els ajuts que s’estan donant, bé aquest tipus 
d’ajuts, passen per benestar social. O sigui ens diuen, fem la valoració primer si aquest 
senyor està o no donat d’alta, si és usuari de benestar social, en quina situació es troba i 
que no és a alabava que el departament de serveis interns un dia es desperta i crea unes 
bases, les llança i sinó compleixes els requisits no tens opció. Això no és així, és més 
atenem a persones que venen a fer preguntes. Amb això no vull dir que l’ intenció 
d’aquest equip de govern sigui no donar perquè la previsió era donar una gran quantitat, 
s’ha fet difusió, informen des del SAC, informen des de benestar social als usuaris que hi 
van, vam enviar el calendari fiscal que es va enviar a tots els habitatges i persones que 
pagaven tributs. O sigui ja no parlo d’ IBI perquè tenen opció els que poden demostrar 
que tenen un contracte i que paguen, o sigui que no era només tenir la propietat. El que 
hem fet és tot això. Difusió, s’ha fet nota de premsa, s’ha penjat recordatori a la web; val, 
que no s’ho miren? Bé, per part nostra difusió s’ha fet, s’ha dit a la ràdio. Intentarem ser 
més accessibles? I tant, perquè és el que he dit abans, són unes línees d’ajuts que 
nosaltres hem creat i volem que tinguin continuïtat i que, com tots vosaltres entenc, 
arribin a les persones realment necessitades i que puguin gaudir d’aquest ajut. O sigui en 
aquest tema perquè hi ha altres ajuts, no només s’estan donant ajuts des de benestar 
social puntuals d’aigua o per pagar llum o el que sigui sinó que nosaltres fins i tot fem 
això, subvencionem taxa d’escombreries, clavegueram, o sigui estem fent actuacions, 
Tenim també la base d’ajuts relativa a les plusvàlues per aquestes persones que es troben 
en una situació, malauradament, que abans que els hi vingui una execució judicial 
hipotecària, un desnonament com es diu, l’altra és la paraula tècnica, que li treuen la casa 
que no hagin de fer perquè aquestes persones  encara que sigui injust haurien de pagar la 
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seva plusvàlua, doncs aquestes persones se’ls hi dóna l’ajut del 95 %, o sigui estem 
parlant que seria una cosa simbòlica perquè no podem dir cost zero. Per tant la nostra 
intenció s’ha demostrat i quedarà demostrat en el proper ple donar el màxim ajut que 
tampoc vull centrar-me única i exclusivament en això. 
 
En relació al tema de la pressió fiscal, ostres! Ramon a vegades això cada dia dale, dale és 
l’historia de sempre. Què fem? Comencem una discussió? Sí, doncs la discussió és molt 
clara, si vostès no s’haguessin endeutat en vint milions d’euros que això va suposar 
incrementar el que s’ha tingut que incrementar al Capítol de pagar interessos i 
amortització d’hipoteques segurament no s’havia tingut que aplicar o es podria havia 
tocat el tipus. Que passa? Que com això és una imposició de l’Estat ho hem d’aplicar i no 
podem tocar la pressió fiscal per poder fer front a tota la despesa doncs estem a la 
situació que estem. A mi m’agradaria, igual que a vostè, però és que vostè també va tenir 
l’opció de reduir el tipus d’ IBI en el temps que va estar governant i no ho van fer. Per tant 
no entrem en la mateixa discussió perquè ja cansem, vosaltres i nosaltres amb aquesta 
història. I desprès em vindran que no hem aplicat, que el que hem dit és actualitzar, que 
aquesta és la següent que ja me l’espero perquè han dit unes mentides increïbles, que 
l’ajuntament el que ha fet és demanar l’actualització dels valors cadastrals i que això 
suposarà un increment de l’ IBI, home! ja està bé d’enganyar a les persones que això no és 
cert. Ja veurem però jo li dic que això no és així, que sí s’ha demanat l’actualització? És 
que no teníem opció, o actualitzàvem valors cadastrals o continuem amb el 10 % del real 
decret, o sigui és que no em donen opció. Què trio? Doncs hauré de triar l’opció que em 
doni més opció de poder mourem, no? I crec que l’opció que més marge de maniobra 
dóna, no al meu equip de govern sinó a qualsevol equip de govern, és fer l’actualització 
que ens demanen perquè sí o sí l’actualització de valors al cadastre l’haurà a terme en 
l’any 2015 o en l’any 2016 perquè són les directrius que estan donant des de la gerència 
del cadastre i si això no ho sap vostè doncs s’informa perquè jo vaig anar a informar-me i 
vaig estar en tres reunions sobre aquest tema. Ja està bé el tema de sempre d’intentar 
treure alguna història perquè jo li trauré les seves i jo crec que el que estem parlant ara 
mateix és una modificació pressupostària on hi ha uns romanents, on s’ha donat 
l’explicació del perquè hi han aquests romanents i l’important és donar una finalitat 
comunitària on es puguin veure afectats la major part d’usuaris d’aquest espai ja sigui que 
vagin a les zones esportives, que vagin a veure als seus familiars, que vagin a passejar, que 
vagin a comprar, el que vulguin, al teatre, a la biblioteca, perquè? Perquè just aquests 
aparcaments estan en zones on hi ha diferents espais dedicats a la cultura, a l’esport, ala 
convivència familiar que també ens queixem dels aparcaments. Doncs tindrem 
aparcaments com Deu mana, ben pintats, senyalitzats, amb llum, perquè ningú digui que 
no hi ha aparcaments per aparcar i que els cotxes estan sobre la vorera perquè ho estem 
posant tot millor impossible. O sigui hi haurà aparcament gratuït per tothom, hi haurà 
aparcament per la gent que utilitzi les instal·lacions i ja està, és que no és més complicat 
que fer una modificació pressupostària per un import de quatre-cents vint mil euros per 
donar un servei a la ciutadania que fa molts anys, molts que ens ho demanen i que 
sempre acabem fent parches, parches. Potser que ara que tenim l’oportunitat de fer-ho, 
estiguem tots contents perquè tots els que estem en aquesta taula, tots i ja no parlo de 
tots els ciutadans,  d’una manera o altra veiem perquè hem aparcat alguna vegada quin és 
l’ús tant important que té. Per tant jo crec que hem d’estar contents en comptes de és 
que clar, a veure si podem la pressió fiscal perquè a veure si parlem del sexe dels àngels. 
Home! ja està bé. Gràcies. 
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Sr. Ferré: sí, nosaltres evidentment hem de dir coses perquè el que aquí realment està 
enganyant és vostè. Vostè ens estar donant la culpa de l’endeutament de l’anterior govern 
que vostès i perquè han mantingut aquesta pujada de l’ IBI que ha fet el govern central.   
 
(interrupció)  
 
Home, sí que ho ha dit! Ha dit que amb aquesta pujada de l’ IBI estan solucionant 
problemes d’endeutament de l’anterior legislatura. Home, faci-s’ho fer mirar això! Perquè 
a veure, a vostès cada any li ha sobrat diners. Per tant han fet uns pressupostos massa alts 
i que vol dir això? Que han cobrat masses impostos als ciutadans; i això és el que els hi 
estem dient: que facin uns pressupostos més ajustats i que cobrin menys diners als 
ciutadans. Aquest apujada de l’ IBI que vostè diu ha suposat dos milions d’euros més per 
l’ajuntament i en canvi al ciutadà els està ajudant amb menys de deu mil euros. Menys de 
deu mil euros són les ajudes que vostès estan donant ambles bases que ha aprovat i això 
no és fer demagògia, això és la realitat vostès ho estan passant avui aquí en el ple. Per 
tant aquest milió nou-cents noranta mil euros de més vostès l’han pogut disposar no 
només per fer inversions, que també han fet algunes coses d’inversió, per tan tampoc és 
que l’ajuntament estigués tant malament com diuen. Un municipi dels més endeutats de 
Catalunya com ha dit abans i tot això, home! miri al voltant quins municipis tenim, eh! 
Miri al voltant. Nosaltres mai vam passar dels límits legals d’endeutament, mai. En canvi 
els municipis d’aquí al voltant estaven molt per sobre d’aquest límits legals d’endeutament 
i nosaltres mai vam passar del límit legal permès. És veritat que nosaltres vam disposar en 
alguns moments de la legislatura anterior que el límit legal en lloc de ser del 110 % com 
tradicionalment havia sigut i que ara torna a estar per sot del 75 % per poder-se endeutar 
doncs mai havíem passat del 110 % però en aquell moment es permetia el 125 % i vam 
estirar una mica més. Em sembla sinó recordo malament que vam arribar fins al 118 %, 
crec recordar, com a molt; no el 125 %. Per tant, mai vam estar per sobre del límits legals 
d’endeutament, mai i vostè ha dit que érem un dels municipis més endeutats de 
Catalunya i que ara ens vulgui fer passar que la pujada de l’ IBI l’han hagut de mantenir 
durant tres anys per pagar tots els deutes o crèdits de l’anterior govern..home! això ja 
com diu el senyor Josep Parera es fer-nos beure aigua pel nas, no? Que a vegades ho diu, 
no? Aquesta frase. Doncs avui vostè ens està fent beure aigua pel nas. I el que ha parlat 
d’això del sexe dels àngels, home! jo crec que vostè precisament el que hauria d’haver dit 
és que a mantingut aquesta pujada d el’ IBI i que l’any que ve com a mínim ho hauria 
d’haver reduït o com a mínim ja aquest any perquè en el pla econòmic financer que vostès 
van presentar per pagar als proveïdors i per pagar aquell préstec vostès deien que ja al 
2015, aquest augment del 10 % ja no seria necessari. Per tant el que haurien d’haver fet 
és baixar l’ IBI ja aquest any. No pateixi que sinó ho fan aquest any i no el faran perquè ja 
no dóna temps doncs no pateixi que l’any que ve quan nosaltres guanyem les eleccions 
farem els pressupostos al 2016 i les ordenances del 2016 baixarem el 10 % de l’ IBI i ja 
està i ens ajustarem als números que hi hagin, evidentment que ens ajustarem i ho hem 
quantificat i veiem que és possible fer-ho. Perquè vostès han fet uns pressupostos massa 
elevats i estan cobrant masses diners als nostres ciutadans i desprès al final d’any els hi 
sobra, cada any.  
 
I pe que ha dit de l’actualització dels valors cadastrals, doncs jo no ho tinc clar que 
estiguin ara més alts que al 2001 quan es va fer la revisió cadastral. Jo no tinc tant clar 
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que els valors actuals de les vivendes estiguin per damunt de l’any 2001. Jo crec que com 
no surti bé aquest jugada podem tenir molts problemes i possiblement deixarem 
l’ajuntament en una situació econòmica molt dolenta depèn dels valors que s’agafin però 
com siguin per sota de l’any 2001 el tipus no l¡haurem de baixar, no l’haurem de pujar 
encara més. I això serà un problema. No, no per això li dic que en aquest moment fer na 
revisió cadastral que vostè ha dit que els valors seran més alts, jo no ho tinc tant clar. Ja 
veurem quina revisió presenten quan la facin i quan presentin els números però com 
siguin per sota ja li dic que hi haurà un problema gros a l’ajuntament. Per tant jo crec que 
això que ha dit del valor cadastral ho agafem amb pinces perquè vostès han donat aquí 
una orientació del que possiblement vostès pensen però jo no ho tinc tant clar que això 
sigui així. Per tant anem a veure aquesta revisió cadastral quan la presentin si realment ha 
sigut positiva per l’ajuntament però el que tenim clar és que el que no podem fer és 
gravar als ciutadans encara més i per tant aquest 10 % del’ IBI que ara ja no serà tant clar 
perquè si hi ha aquesta revisió cadastral pel mig, doncs evidentment als ciutadans també 
els hi variarà els valors cadastrals de cadascuna de les finques i per tant no podrem baixar 
aquest 10 % de l’ IBI directament a cada ciutadà sinó que alguns els hi baixarà un nou i 
pico, un vuit i pico i a uns altres els hi baixarà un onze o un dotze per cent depèn del 
valors cadastral i de la diferència dels valors cadastrals que s’hagin agafat. Per tant serà, bé 
doncs un 10 % suposem de mitja per tothom i això és el que realment ens trobarem a 
l’any 2016, al pressuposat del 2016 i  les ordenances del 2016. Per tant, ja li dic no ens 
doni les culpes de coses que no tenim i el que sí ha fet precisament doncs és baixar aquest 
10 % de l’ IBI que és el que vostès han mantingut durant tres anys i que s’han trobat 
extraordinàriament, fins i tot l’any passat s’ho van trobar pràcticament el dia abans de 
l’aprovació de les ordenances, perquè a la comissió que va ser dilluns no s’havia planejat 
aquest tema de prorrogar aquest 10 % de l’ IBI i vostès ja les donaven per bones i resulta 
que el dia abans d’aprovar els ordenances, l’any passat, doncs el Mariano Rajoy va aprovar 
aquest decret que els i permetia aquest augment de l’ IBI del 10 %. Va ser un regal en 
aquell moment i en lloc de compensar-ho i que els ciutadans paguessin menys doncs el 
que van fer és mantenir-ho i no només ho van mantenir l’any passat sinó que amés a més 
ho han demanat per mantenir-lo també l’any que ve i ho mantindran l’any que ve quan 
no era necessari ni pel pla econòmic financer que vostès mateixos havien aprovat. Per tant 
no ens doni les culpes a nosaltres perquè aquest cop la responsabilitat tenen 
completament vostès. Moltes gràcies. 
 
Sra. López: sembla que no però en no sé quants minuts s’han dit tantes coses que anem a 
analitzar-les perquè primer s’ha d¡analitzar per desprès treure conclusions. Jo li he fet una 
relació. O sigui jo no he dit que vostès sinó que he fet la mateixa relació que vostès fan. Si 
A és igual a X, allò que fan de la regla de tres doncs això és el que hem fet, no? O sigui és 
una relació de si vostès diuen que j podia fer i jo els hi dic el que vostès hipotèticament 
podrien haver fet o quines han estat les possibles conseqüències de les seves decisions. 
Això no és fer demagògia, això és fer simplement una estadística o fer un anàlisi de la 
situació. Vostès ha entrat en una història que realment no en té ni idea, i perdoni que li 
digui, perquè el tema del cadastre, clar que ho sé perquès ap el que passa que jo 
m’informo i vostè no ha anat al cadastre perquè té un dubte molt gran, molt gran perquè 
és que això ja està publicat i ha sortit i fa... 
 
(interrupció) 
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 jo no li he d’informar del tema del cadastre perquè és un tema que jo decideixo com a 
persona...  
 
(interrupció) 
 
Sra. Suárez: tu segueix Montse. 
 
Sra. López: així que el que estableix el cadastre i està publicat és que en aquest municipi, 
malauradament, els seus preus estan des actualitzats a la baixa, i fins i tot quantificat el 
percentatge que s’ha d’actualitzar que agafa vostè i s’ho mira perquè jo no l’he d fer a 
vostè la feina perquè jo faig la meva. I està publicat. I a partir d’aquí comencem amb el 
discurs coherent que vostè no ha tingut. Vostè m’ha està dient que jo he de rebaixar el 
tipus perquè el que estic fent és gravar de forma superior a la ciutadania però desprès 
hem diu que si el percentatge del cadastre a l’hora d’actualitzar, no revisar, eh! No és el 
mateix una revisió cadastral que una actualització de valors cadastrals, o sigui comencem a 
dir cada cosa pel seu nom, revisió cadastral és una cosa i actualització de valors  és una 
altra perquè l’actualització es fa de forma automàtica amb el percentatge que estableix el 
cadastre i revisió cadastral és un estudi que suposa una enfeinada que és exagerada on es 
valoren moltes coses, cosa que en l’actualització de valors cadastrals no és així. Però a part 
d’això que no farem aquí ara una classe, vostè ha arribat a dir que si el coeficient a aplicar 
és inferior generarem un problema en el municipi, Ostia? I perdoni la paraula però et 
quedes i dius: home si es baixar el valor cadastral crearem un problema perquè el tipus de 
gravamen l’haurem de pujar. Però si m’està donant la raó, si està dient que el que hem fet 
és el correcte, contínuament, tota la seva exposició ha estat dient el mateix però només 
per portar-me la contrària perquè no li agrada el que li dic, ha fet això. Aquest milió 
d’euros que ens va regalar l’Estat, com vostè diu, no ens el va regalar a l’ajuntament, el va 
reglar als ciutadans perquè això està al passeig marítim, està al carrer o sigui que s’ha fe 
inversions amb recursos propis i el que li vull deixar clar és que, insisteixo, el 35 % del 
pressupost es destina a serveis comunitaris i això si no ho tenim clar i anem enganyant 
dient el que vostè m’està dient ara mateix tenim un problema. El 35 %, només en 
benestar comunitari, desprès has de sumar tot el tema de via pública, tot el tema 
d’inversions, puja i suma; el tema de la despesa del Capítol I, així que jo crec que vostè ha 
fet els números que l’interessa vendre a la ciutadania però no enganyi perquè si són 
capaços de reduir set milions o conc milions el que és el benestar comunitari potser tindrà 
un problema perquè això vol dir que no es veurà el que és el benestar dels nostres 
ciutadans per tant vagi en compte quan diu segons quines afirmacions, vagi en compte d 
ela forma d’enganyar perquè a la fi el que està fent és enganyar i jo no puc permetre el 
que ha dit vostè aquí, això d’aquesta jugada que primer diu que hem de rebaixar i desprès 
ha dit que tindrem un valor si rebaixem els valors, home? doncs això és el mateix. I el del 
romanent, això es diu bona gestió, bona gestió. En cap moment aquí no hi ha ni un euro 
que s’hagi inflat en aquest pressupost perquè sinó tindríem un problema. Així de clar li 
dic, això es diu bona gestió. O sigui perquè les partides que tenim són correctes i si mirem 
els seus pressupostos i les seves liquidacions que també hem de definir el que és la 
liquidació, una liquidació és exactament perquè un pressupost és una previsió i es pot 
complir o no,però la liquidació és clara i vol dir: que s’ha ingressat realment de 
l’ajuntament, o sigui els diners que han entrat en les arques municipals i quans diners hem 
gastat efectivament o estan en previsió de gastar-se. O sigui que s’ha de seure a una 
despesa efectiva, per tant això és el que ha de mirar. I si mirem els seus pressupostos, a la 
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seva liquidació vostès gastaven tot el que volien, no feien bona gestió, vostès 
malbarataven euros i d’això ha quedat constància que han malbaratat euros perquè si 
nosaltres som capaços de fer el mateix amb la meitat de la partida vol dir que nosaltres 
hem fet la bona gestió i no vostès i això queda així de clar. I si hem estat capaços de 
gastar dos mil cinc cents euros en telèfon i vostès gastaven sis mil és que aquí alguna cosa 
passava que ningú ho controlava i com això tot. I com això totes les despeses així que no 
em vingui ara a donar-me lliçons de coses que li puc demostrar que la seva bona gestió no 
era executar el 100 % del pressupost sinó pagar molt més del que tocava pel mateix i això 
es pot demostrar, poden venir a intervenció, qui vulgui, i li puc demostrar que és així, que 
vostès gastaven més del que pertocava per la mateixa acció i això és així de clar i em dóna 
molta ràbia tenir que acabar parlant d’un tema que no té era a veure amb una modificació 
pressupostària en la que s’està oferint són dos aparcaments, on hi hauran setanta places, 
dos per minusvàlids, amb els aparcaments amb motos, que és al pàrking del pavelló 
Jaume Vilamajó que això és la notícia, això és l’important i no discutir-nos si tu has estat 
més o millor que jo perquè sembla que a vostè li agrada, això és com que anem a treure el 
tema perquè a veure si escalfem l’ambient. I desprès el que també és important de tota la 
modificació és que l’aparcament del pavelló Joan Ortoll disposarà de cent quaranta places 
noves. O sigui més de les setanta que ja hi han que es podrà continuar aparcant, això 
suposarà dos-cents places d’aparcaments com Deu mana, ben senyalitzades, amb el seu 
enllumenat, o sigui el que es mereixen els nostres ciutadans: llocs d’aparcament gratuït i 
com Deu mana. Per tant ja està bé perquè em dóna la sensació que vostès aprofiten 
qualsevol punt per treure temes que no tenen res a veure. Per això deia, i perdoni, el del 
sexe dels àngels sense cap tipus de falta de respecte als nostres oients sinó que és 
qualsevol punt que vostès poden fer sang ho aprofiten per desmereixerà l’ importància 
d’aquest punt que és que dos aparcaments municipals que són molt utilitzats i que s’ha 
infravalorat durant molts anys perquè mai, mai s’ha fet una adequació com cal es farà ara; 
i em dóna la sensació que a vostès no els hi agrada, com no els hi agrada el pas soterrat, 
com no els hi agrada el passeig marítim, com no els hi agrada que arreglem voreres, com 
no els hi agrada que fem parcs i jardins, com no els hi agrada totes les actuacions que ha 
fet aquest equip de govern perquè per vostès tot ho hem fet malament, tot. Tenim la 
mala sort. Jo he de dir que vostès alguna cosa ho van fer bé, alguna cosa però això és de 
agraït i és el que s’ha de dir, les coses no totes són negatives i s’han d’agrair les coses que 
es fan bé i vostès han d’estar contents que hem aconseguit treure quatre-cents vint mil 
euros per una contenció de la despesa per poder arranjar i arreglar aquests aparcaments. 
Aquest és el resum. Ja està. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. Passaríem a la votació. 
 
Sr. Revello: jo abans de votar em posaré un moment vermell per haver tret el tema i la 
culpa és meva. 
 
Sr. Parera: UAM com el govern no s’ha equivocat mai en tres anys vota a favor. 
 
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:    
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1. Aprovar l’esmentat expedient 57/2014 de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb baixes, per un import de 420.083,74 €  de conformitat amb la 
proposta detallada de modificació que s’uneix com annex  I. 
 
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 
57/2014 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 
57/2014 
 
Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta:     
 

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

Org Prog. Econom.     
   CRÈDIT EXTRAORDINARI    

410 1510 6310000 ADEQUACIÓ PAVELLONS 0,00 € 420.083,74 € 420.083,74 € 
   TOTAL  0,00 € 

 
420.083,74 € 

 
420.083,74 € 

 

 
Vista la conformitat manifestada per la unitat administrativa gestora de la despesa, l’expedient 
contemplaria la minoració de les partides que tot seguit es detallaran. 
    
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:  
 

      PROPOSTA 
    CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACI

Ó 
 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     

130 1300 2160000 MANTENIMENT I SERVEIS EXTERNS 5.000,00€ 5.000,00€ 0,00 € 
130 1320 2270100 SERVEIS EXTERNS DE SEGURETAT 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 
130 1340 2268300 COL.LABORACIÓ SERVEIS 

SANITARIS 
12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 

130 1340 2270600 PLANS PROTECCIÓ CIVIL 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 
130 1340 2302000 DIETES DEL PERSONAL 6.000,00 € 5.399,97 € 600,03 € 
210 0110 3100000 INTERESSO PRÈSTECS A LL/T 1.151.589,56 € 50.000,00 € 1.101.589,56 € 
210 0110 9130000 AMORTITZACIÓ PRÈSTECS LL/T 4.927.029,51 € 30.000,00 € 4.897.029,51 € 
210 9290 5000000 DOTACIÓ FONS CONTINGÈNCIA 189.626,79 € 189.626,79 € 0,00 € 
210 9290 5100000 ALTRES CONTINGÈNCIES 8.230,63 € 8.230,63 € 0,00 € 
210 9310 4800300 SUBVENCIÓ IBI 60.000,00 € 49.750,00 € 10.250,00 € 
210 9310 4800400 AJUTS TRIBUTARIS 25.500,00 € 20.500,00 € 5.000,00 € 
220 9203 2200000 MATERIAL D’OFICINA 25.000,00 € 9.022,47 € 15.977,53 € 
220 9203 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS 10.000,00 € 4.028,83 € 5.971,17 € 
230 9206 2261100 DESPESES SELECCIÓ PERSONAL 27.700,00 € 24.000,00 € 3.700,00 € 
230 9206 2264400 DESPESES DE GESTIÓ DE PERSONAL 9.650,00 € 2.525,05 € 7.124,95 € 

   TOTAL 6.467.326,49 € 
 

420.083,74 € 6.047.242,75 € 
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Sr. Olivella: voldria dir una coseta de mig minut. Vull agrair molt especialment també a la 
Montse López, regidora, perquè realment he fet molts agraïments abans i a tècnics i 
tothom però potser a ella me l’he deixada i volia fer també l’agraïment molt especial com 
a mínim de part dels regidors i companys de l’equip de govern perquè realment el mèrit, si 
que vam parlar a l’agost que és cert o en època de vacances que s’havia dit d’iniciar els 
pressupostos, però els hem tingut a l’hora. També gràcies a les directrius que ella ha 
marcat i això jo crec que és de justícia que s’ha de dir a tots els tècnics i a la bona 
participació que hi ha hagut per part de tots els regidors i regidores que he dit abans. Però 
a més a més doncs aquesta qüestió que presentàvem avui, aquesta modificació doncs 
també s’ha anat molt de pressa encara que han anat sortint aquestes discussions que han 
hagut, però deixem-les per més endavant que són típiques i normals i han quedat ben 
clares. Doncs realment aquesta modificació sinó es feia ràpida i de pressa no havia sigut 
possible aplicar aquests diners perquè això s’ha de gastar abans que s’acabi l’any i s’ha de 
seguir tot aquest procés en el que hi entren al·legacions, uns dies de publicació i per tant 
doncs agrair el que ha tocat fer de pressa i corrents que també us agraeixo a tots els 
regidors doncs que hagueu sigut tant benèvols d’acceptar avui que es fes aquest ple 
perquè realment en el fons ja heu vist que era una cosa que era positiva pel municipi tal 
com crec que és l’objectiu, no? Poder arreglar aquest dos pàrking aprofitant aquests 
diners. Per tant, gràcies a tots. Que vagi bé i tanquem el ple. 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:25, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 


