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PLE DE L'AJUNTAMENT    ACTA NÚM: 2009/17 
 
 
Calafell, en data 13 de novembre de 2009 . Es reuneixen els membres del Ple de 
l’Ajuntament, sota la presidència del senyor Jordi Sánchez i Solsona, i amb l'assistència 
dels regidors anomenats a continuació, assistits per la/pel la secretària accidental de la 
corporació senyor/a Agueda Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió 
Extraordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS: 
 
SR. JORDI SANCHEZ I SOLSONA 
SR. RAMON FERRÉ I SOLÉ 
SRA. MARIA TERESA CUMPLIDO I MANCEBO 
SR. ANGEL VERGE I MARTIN 
SR. JOAN CARLES ROBERT I POYATOS 
SR. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
SRA. MARIA YOLANDA ALMAGRO CARDENETE 
SRA. MARIA VICTORIA ORTIGOSA RODRÍGUEZ 
SRA. MARIA JOSEPA SANS I OLMEDO 
SRA. ANA MARIA GONZALEZ LUQUE 
SR. JOSE MANUEL NUÑEZ CASTAÑO 
SR JOAN OLIVELLA I RICART 
SRA. MARIA VERGE I PASCUAL 
SR. JOAQUÍN OJEDA VIVAS 
SRA. SANDRA SUAREZ PLANA 
SR. JOAQUIM VIDAL I RAVENTOS 
SRA. OLGA ELVIRA CAÑAS 
SR. JOSEP MARIA GARRIGA MILÀ 
SRA. MARIA MONTSERRAT LOPEZ UREÑA 
 
ABSENTS:  
 
SR. JOSEP PARERA RIBELL 
SR. CARLES RION TETAS  
 
 
I a les 09:05 , 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  EXPEDIENT NÚM. 52/09 SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI 
FINANÇAT AMB BAIXES 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l’exercici del 2010, i no sent suficient el crèdit consignat al 



 2

Pressupost Municipal, el tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdits, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
  
Vistes les propostes efectuades per les àrees de Serveis Personals,  Serveis Interns i 
Territori, i d’acord amb l’article 8è en la seva totalitat de les Bases d’execució. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
degudament informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
El Regidor de Serveis Interns, proposa a la Comissió Informativa el següent: 
 
PRIMER - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb 
càrrec a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar 
fins a l’exercici del 2010. 
 
SEGON - Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 52/09 dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les partides pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’Annex únic d’aquest Dictamen. 
 
TERCER – Establir un nivell de vinculació jurídica diferenciat respecte els criteris establerts 
a les bases d’execució del pressupost 2009 per al capítol 6 del subprograma 1217. 
 
550/1217/62600 
550/1217/62601 
550/1217/63200 respecte la classificació orgànica: 3 dígits 
   respecte la classificació funcional: grup de funció 
   respecte la classificació econòmica: capítol 
 
QUART - D’acord amb la resolució del 19/06/2009 de la Generalitat de Catalunya on es 
notifica la desprogramació total de l’actuació “Canalització pluvials Av. Argentina” inclosa 
en el FEDER per a les anualitats 2004-2005, donar de baixa el dret reconegut en l’exercici 
2005 en la partida 412/79000 “subvenció FEDER canalització pluvials Av. Argentina”del 
subprojecte d’inversions 2005/002/01. 
 
CINQUÉ - De conformitat amb allò que desboca l’article 177, en relació amb el 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 52/2009 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. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns, amb els vots a favor dels membres PSC-PM i les 
abstencions del smembres del PPC i CIU proposa al Ple de la corporació: 
 
 
PRIMER - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb 
càrrec a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, per a 
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finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar 
fins a l’exercici del 2010. 
 
SEGON - Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 52/09 dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les partides pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’Annex únic d’aquest Dictamen. 
 
TERCER – Establir un nivell de vinculació jurídica diferenciat respecte els criteris establerts 
a les bases d’execució del pressupost 2009 per al capítol 6 del subprograma 1217. 
 
550/1217/62600 
550/1217/62601 
550/1217/63200 respecte la classificació orgànica: 3 dígits 
   respecte la classificació funcional: grup de funció 
   respecte la classificació econòmica: capítol 
 
QUART - D’acord amb la resolució del 19/06/2009 de la Generalitat de Catalunya on es 
notifica la desprogramació total de l’actuació “Canalització pluvials Av. Argentina” inclosa 
en el FEDER per a les anualitats 2004-2005, donar de baixa el dret reconegut en l’exercici 
2005 en la partida 412/79000 “subvenció FEDER canalització pluvials Av. Argentina”del 
subprojecte d’inversions 2005/002/01. 
 
CINQUÉ - De conformitat amb allò que desboca l’article 177, en relació amb el 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 52/2009 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. 

 
 

 
Sr. Sánchez: Be bon dia, anem  a procedir amb aquest ple extraordinari, que porta només 
un sol punt .  En tot cas si el ponent  vol dir alguna qüestió sobre aquest punt. 
 
Sr. Joan Carles Robert: Be gràcies senyor Alcalde, bon dia a tothom,  estem passant aquí 
una modificació pressupostària podríem dir que seria la modificació pressupostària de re 
ajust final del pressupost pel que fa a modificacions  pressupostàries que tinguin que 
passar per la sessió plenària i per que les modificacions pressupostàries tinguin efectes el 
exercici han d’estar aprovades per tema de  publicacions etc, abans del 15 de novembre 
llavors l’ajuntament va valorar les necessitats que tenien de re ajust de pressupost i aquí ja 
s’ha explicat a la comissió informativa i per sobre a la junta de portaveus, la modificació 
tècnica que proposava l’ajuntament que era dotar de mes recursos la partida de energies 
elèctriques i el premi de base el servei que tenim contractar amb base per la recaptació i 
que sortien els recursos pràcticament  fruit de les baixades d’interès de les partides 
d’interessos a llarg termini això seria la part tècnica de la modificació pressupostària però 
a part d’això també es recull qualsevol proposta d’alguns  regidors  que tinguin cert calat i 
necessitin passar per ple per incloure els temes en aquesta modificació final. Aquí jo 
destacaria Sr. Alcalde si hem permet, que es dota amb gairebé quatre cent mil euros una 
partida per poder acabar i fer la millora de la xarxa d’enllumenat de Calafell Park, Calafell 
Park que nosaltres ja vam demanar una subvenció que a traves del PAM de la Diputació 
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ha sigut concedida i per tal de poder fer el projecte total que puga mes de set cent mil 
euros pues nosaltres aportem aquesta quantitat de gairebé quatre cent mil per puguer 
efectuar aquest programa aquest projecte es una acció que es fa a les urbanitzacions, a 
les urbanitzacions també hi ha una dotació una partida de vint-i-vuit mil euros gairebé, 
vint-i-set mil i escacs que es per fer el projecte per acabar el serveis de Mas Romeu, per lo 
tant una altra aportació de recursos per el tema de les urbanitzacions hi ha una petita 
partida que es necessitava per acabar les obres de les noves dependències de benestar 
social i després hi ha una partida d’algun mes de vint-i-nou mil euros per traslladar el 
transformador que dona subministrament Electric al complex Vilarenc aqua que per temes 
de projectes inicials sembla que coincidia a l’entrada del bar restaurant que hi ha en 
aquesta dependència en  aquest equipament i per tal que no molestes i la imatge fos la 
que ha de ser pues, es va tindre que corre un metres aquest transformador, per lo tant 
aquest seria el projecte de modificació pressupostaria en altes i com jo he dit les partides 
més importants d’un es trauran els recursos es l’excedent que tenim de dotació a la 
partida d’interessos de llarg termini i de partides de recursos humans de personal fruït de 
l’arribada de les subvencions que teníem pendents de que ens arribessin i de nosaltres 
havíem consumit recursos propis de l’ajuntament per ººººfer front als salaris dels plans 
d’ocupació, etc.  Per lo tant acostuma a ser una, una, una realitat cada any que sobrin 
diners al capítol 1 i nosaltres el aprofitarem per fer aquesta proposta d’altes que he 
cometat abans, moltes gràcies. 
 
Sr Sánchez: molt bé, intervencions del grups: partit popular no hi ha, agrupació 
democràtica tampoc, convergència no ni ha, pasem a la votació, partit popular. 
 
 
El Ple de la corporació amb 11 vots a favor, 7 dels membres del PSC-PM i 4 dels membres 
d’ADMC, i 8 abstencions, 7 dels membres de CIU i 1 del membre del PPC acorda: 
 
PRIMER - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb 
càrrec a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar 
fins a l’exercici del 2010. 
 
SEGON - Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 52/09 dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les partides pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’Annex únic d’aquest Dictamen. 
 
TERCER – Establir un nivell de vinculació jurídica diferenciat respecte els criteris establerts 
a les bases d’execució del pressupost 2009 per al capítol 6 del subprograma 1217. 
 
550/1217/62600 
550/1217/62601 
550/1217/63200 respecte la classificació orgànica: 3 dígits 
   respecte la classificació funcional: grup de funció 
   respecte la classificació econòmica: capítol 
 
QUART - D’acord amb la resolució del 19/06/2009 de la Generalitat de Catalunya on es 
notifica la desprogramació total de l’actuació “Canalització pluvials Av. Argentina” inclosa 
en el FEDER per a les anualitats 2004-2005, donar de baixa el dret reconegut en l’exercici 
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2005 en la partida 412/79000 “subvenció FEDER canalització pluvials Av. Argentina”del 
subprojecte d’inversions 2005/002/01. 
 
CINQUÉ - De conformitat amb allò que desboca l’article 177, en relació amb el 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 52/2009 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. 
 
 
 
ANNEX ÚNIC 
 
Consignació de despeses amb crèdits en alta:  
ORG FUNC ECON. DESCRIPCIÓ PARTIDA IMPORT

SUPLEMENT DE CRÈDIT
420 5111 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 58.963,43
550 1217 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 23.852,53
560 6110 22708 CONTRACTE SERVEI RECAPTACIÓ 183.891,34

TOTAL CAPITOL 2 266.707,30
110 4410 61300 PLA REPOSICIÓ SERVEI CLAVEGUERAM 1.954,67
110 4330 63200 ADEQUACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS 8.350,00

TOTAL CAPITOL 6 10.304,67
SUBTOTAL 277.011,97
CRÈDIT EXTRAORDINARI

210 4320 62902 ELABORACIÓ PROJECTES TÈCNICS 27.689,20
210 4320 61401 TRASLLAT ESTACIÓ TRANSFORMADORA VILARENCAQUA 29.690,49
210 5111 61400 MILLORA XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC CALAFELL PARK 398.352,58

SUBTOTAL 455.732,27
TOTAL 732.744,24  

 
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:  
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ORG FUNC ECON. DESCRIPCIÓ PARTIDA IMPORT
410 1216 16000 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 130.000,00
540 1216 16000 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 109.338,13
710 1216 16000 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 32.000,00
430 1216 16001 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 36.000,00
520 1211 22000 MATERIAL D'OFICINA 3.238,72
310 4220 22001 ADQUISICIÓ LLIBRES 70.000,00
520 1211 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 6.000,00
520 1213 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 4.000,00
520 4320 22201 COMUNICACIONS POSTALS 5.800,00
350 3221 22605 MATERIAL I EQUIPS 1.954,67
520 4320 22608 DESPESES DE REGISTRE 9.000,00
340 3132 22656 JOCS DE BARACALDO 8.600,00
710 1111 23000 DIETES I DESPLAÇAMENTS CARRECS ELECTES 6.000,00
710 1111 23300 ASSISTÈNCIA TRIBUNALS I ÒRGANS COL·LEGIATS 2.435,22
560 0120 31000 INTERESSOS PRESTECS LL/T 266.707,30
540 1216 48100 BEQUES D'ESTUDI 4.000,00
210 5110 48200 SUBVENCIONS ASSOCIACIONS VEÏNS, EUC 6.000,00
310 4510 48207 CONVENIS I SUBV. ENTITATS CÍVIQUES I CULTURALS 1.979,71
210 4320 61112 CARRETERA DE L'ESTACIÓ 232,57
210 4320 61300 REIXA SORTIDA PLUVIALS CARRER TAMESI 1.876,88
210 4320 62400 ADQUISICIÓ VEHICLES 366,17
200 4320 6000280 VALOR JUSTIPREU EXPROPIACIONS 3.191,47
520 1214 62600 EQUIPAMENTS INFORMÀTICS 6.000,00
520 1214 62601 SOFTWARE I DESENVOLUPAMENT 9.856,91
330 4520 63200 CARPA PAVELLÓ 8.166,49

TOTAL 732.744,24

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


