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PLE DE L'AJUNTAMENT    ACTA NÚM: 2009/18 
 
 
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 09:11 , 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 DE L'ORDENANÇA NÚM. 1.5 SOBRE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES, 
INTRODUINT EL TEXT QUE S'ADJUNTA. 
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2.- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL GENERAL INTRODUINT EL REDACTAT QUE 
S'ADJUNTA 
 
3- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA NÚMERO 1.1 SOBRE L'IMPOST D'ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES AMB EL TEXT QUE S'ADJUNTA 
 
Joan Olivella Ricart, Maria Verge Pascual, Joaquín Ojeda Vivas, Josep Maria Garriga i Milà 
Joaquim Vidal Raventós, Sandra Suàrez Plana i Montserrat López Ureñá, com a integrants del 
grup municipal de Convergència i Unió (CIU) a l’Ajuntament de Calafell. 
 
EXPOSEM: 
 
Atès que en data 23 d’octubre de 2009 es va celebrar una Comissió Informativa de Serveis 
Interns en la que se’ns va manifestar que no hi havia voluntat, per part de l’equip de govern 
(PSC-PM-AC-ADMC-ERC) de fer un Ple per aprovar les ordenances fiscals per a l’any 2010. 
 
Atès que l’any 2001 es va realitzar una revisió cadastral i en aquesta es va pactar que el valor 
cadastral de totes les vivendes del municiipi de Calafell augment<rien un 10% de valor, 
anualment, per  poder assolir el valor de la revisió. 
 
Atès que si no es realitza el Ple per aprovar les ordenances fiscals corresponents a l’any 2010, 
aquest augment del 10% del valor cadastral es veurà incrementat automàticament, i per tant, la 
pressió fiscal a la ciutadania de Calafell es veurà incrementada. 
 
Atès que en una situació de crisi econòmica greu amb increments de l’atur molt alts-616 
persones al municipi de Calafell en aquest darer mes, les institucions públiques tenen la missió i 
l’obligació de treballar contra la crisi i alhora establir ajuts i bonificacions a aquelles persones 
que més la pateixen, així com aplicar una forta gestío de contenció de la despesa per poder 
dedicar més recursos a aquells ciutdans i ciutadanes que més ho necessiten. 
 
Atès que l’equip de govern  ha assegurat que els impostos es congelarien i per tant, no hi hauria 
increment d’impostos. 
 
Per tot això, 
 
DEMANEM: 
 
La convocatòria d’un Ple extraordinari i urgent amb el següent ordre del dia: 
 
1.- Aprovació de l’Ordenança Fiscal General, introduint el redacta que s’adjunta 
2.- Aprovació de l’Ordenança núm. 15 sobre l’Impost  d’Activitats Econòmiques, amb el text 
que s’adjunta. 
3.- Aprovació de l’Ordenança núm. 11 sobre l’Impost de Béns Immobles, introduint el text que 
s’adjunta. 
 
TEXT A INCLOURE 
 
Punt 1.- Ordenança fiscal General 
 
Introduir l’articulat següent: 
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1. Criteris excepcionals de recaptació per contribuents en situacions especials: 
 
1.1. Es podran acollir als criteris excepcionals, considerada la unitat familiar, aquells contribuents 
que acompleixin aquests requisits: 
 
Estar a l’atur 
Que el nivell de rendes, diferents a les anomenades del treb al, estigui per sota dels 10.000 
euros, d’acord amb la declaració de renda presentada en l’exercici precedent al de la sol·licitud. 
 
1.2. Els criteris excepcionals s’adequaran als següents terminis, sempre que es demani en 
període voluntari: 
 
a) Els deutes entre 50 i 1.500€ podran ajornar-se o franccionar-se per un període màxim de vuit 
mesos sense cap tipus d’interès. 
 
b) El pagament dels deutes d’import  comprès entre 1.500€ i 6.000€ pot ser ajornat o 
fraccionat  fins uns 18 mesos sense cap tipus d’interès. 
 
c) Si l’import excedeix de 6.000€ els terminis d’ajornament o fraccionament concedits es poden 
estendre fins 24 mesos sense cap tipus d’interès. 
 
d) Els deutes d’import inferior a 50 només podran ajornar-se per un període màxim de dos 
mesos sense cap tipus d’interès. 
 
Punt 2.- Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de l?impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
Introduir el text següent: 
 
Bonificacions i Reduccions: 
 
1. Gaudiran d’una bonificació per la creació de llocs de treball de fins al 50% de la quota 
corresponent, per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin incrementat 
el promig de la seva plantilla de treballadors segons el quadre següent amb contracte indefinit 
durant el període impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació. 
 

Increment percentual promig ificació 
% % 
% % 

 
 
2.- A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifess de l’impost 
quan els locals en que es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió, restin tancats més 
de tres mesos per la realització d’obres majors per a les quals es requereixi  l’obtenció de 
llicència urbanística, la quota corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti 
tancat el local. 
 
3.- A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan 
es duguin a terme obres les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres mesos i 
afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en aquesta divisió que tributin per 



 4

quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 80% de la quota corresponent, atenent al 
grau d’afectació dels locals per les dites obres. 
 
4.- Gaudiran d’una bonificaicó del 10% de la quota els subjectes passius que tributin per quota 
municipal que utilitzin o produeixin energia  a partir de les instal·lacions per l’aprofitament 
d’energies renovables o sistemes de cogeneració. 
 
A aquests efectes es consideren instal·lacions per l’aprofitament d’energies renovables les 
contemplades i definides com a tals  en el Pla de Foment d’Energies Renovables. Es consideraran 
cogeneració els equips i instal·lacions que permetin la producció conjunta d’electricitat i energia 
tèrmica útil. 
 
Punt 3. Ordenança Fiscal 15 reguladora de l?impost de Béns Immobles 
 
Introduir el text següent: 
 
Tipus de gravamen i quota 
 
1.- El tipus de gravamen serà el 0.99 per cent quan es tracti de béns urbans. 
 
Article 4.- Beneficis Fiscals 
 
C) Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de 
família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a les següents 
bonificacions en funció del valor cadastral dels seus habitatges, sempre que l’immoble de què es 
tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família:  

a 60.000,00€ % 
0.001,00€ - 90.000,00€ % 
0.001,00€ - 120.000,00€ % 
20.001,00€ - 150.000,00€ % 
50.001,00€ - 200.000,00€ % 

 
 
Sr. Sànchez: Doncs passem doncs ja al primer punt. És aprovació de l’ordenança numero 15 
sobre el impost de béns immobles introduint el text que s’adjunta és a dir hi ha una proposta de 
Convergència i Unió del grup que en tot cas doncs demanaríem que algú fes de ponent i 
expliques doncs els punts. 
 
Sr. Olivella: Molt bé, gracies Sr. Alcalde, ho farà, parlarà la Montse el que passa que  farem, si 
els hi sembla,  els tres punts ens englobaríem en un. 
 
Sr. Sánchez: Si, si vinga doncs endavant Montse. 
 
Sra. Lopez:  Bon dia a tothom, Convergència i Unió el dos de novembre va decidir sol·licitar un 
ple extraordinari per parlar del tema de les ordenances fiscals, durant un termini de temps fa 
uns mesos abans del juny o desprès sobre el juny i juliol des de serveis interns sens va demanar 
una seria de suggeriments per fer les modificacions i aprovacions de les ordenances fiscals pel 
2010, va passar el temps no es va arribar a fer aquesta comissió especial  suposadament per 
presentar suggeriments i convergència i unió volia deixar palesa de que si que tenim intenció de 
presentar aquestes suggerencies i si fos possible fer algunes modificacions, nosaltres el que 
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volem presentar amb aquestes modificacions són unes mesures socials, mesures socials perquè 
creiem que la situació econòmica i social actual es molt problemàtica, la gent té uns problemes 
exagerats amb el tema de l’economia degut a la resecció que estem patim, no només es en el 
nostre municipi sinó això es pot arribar fins, s’arriba eleva fins i tot a la unió europea no,  si es 
va fer, estem farts de escoltar a la radio que això no surt, la unió europea no acaba d’engegar 
no sortim i Espanya esta en un dels darrers puestos, o sigui la nostra situació es de las mes 
pitjors que estem patim. Que passa, això sembla que es parlarà de les grans altures però això 
repercuteix sèriament en el nostre municipi, eh després de fer uns miraments i de fer els 
números i de comprovar les estadístiques, eh ens hem adonat, bueno, s’han adonat els 
econòmics que la situació d’atur es molt greu, i fins i tot en el nostre municipi i en la nostra 
comarca, el creixement que va haver durant el 2000 fins al 2007 eh va ser molt bo, però en un 
any i mig s’ha perdut no només aquests llocs de treball que es van, que es van fer o que es van 
crear, sinó que estem en pitjor situació o sigui la resecció es pitjor encara, perquè clar no es que 
s’hagin quedat amb el mateix nivell d’atur sinó s’ha incrementat, per aquest motiu des de la 
bona fer sempre,  o sigui en cap moment per anar en contra ni per fer electoralisme, ni coses 
estranyes, vam presentar una sèrie de mesures, unes mesures que creiem que eren viables i 
possibles d’aplicar, entre elles el que vam proposar es una modificació de la ordenança general, 
la ordenança general per la gent  que es mes de peu i que no ha de tenir consciència de que es 
exactament això a veure es on es recull eix, entre d’altres coses,  els períodes de cobrament, o 
sigui el que seria la gestió i la recaptació de tots els impostos i totes les taxes d’aquest municipi, 
bueno normalment cada municipi té la seva ordenança de gestió i recaptació, nosaltres el que 
vam proposar o el que estem proposant,  per què el equip de govern ja fa dies que tenen la 
nostra proposta, es davant d’aquesta situació on les famílies no poden arribar a final de mes i 
que degut a l’anterior creixement i gran especulació inmobiliaria que tothom va poder fer la 
seva compra del seu pis i aquestes coses i es va endeutar per sobre de les seves possibilitat, 
perquè això  es la realitat també o sigui  la gent davant  aquests anys meravellosos va poder fer 
perquè els bancs li donaven els seus préstecs i podien comprar-me les seves cases i la seva 
il·lusió, fer realitat la seva il·lusió que passa que s’han trobat ara que moltes famílies s’han 
quedat a l’atur, amb un atur que han de pagar una hipoteca què hem tingut sort que han 
baixat els interessos però bueno igualment son 800€ , 600€ que passa que una persona que 
esta a l’atur pues ha de pagar la hipoteca, ha de donar de menjar a la seva família i té una 
despesa corrent que no pot arribar a final de mes, per aquest motiu com la gent mai s’ha negat 
a pagar els seus impostos el que vam proposar nosaltres son unes mesures perquè aquesta gent 
aquesta ciutadania tingui la possibilitat de pagar aquests impostos de forma fraccionada, si que 
nosaltres pues creiem que clar això es un problema també pot portar una sèrie de 
complicacions, però les complicacions sempre es poden arreglar ja sabem que també esta per 
aquí al mig Base que es el que gestiona els impostos tot a traves d’un informe de l’Ajuntament 
tot això es pot arreglar o sigui jo per la meva experiència laboral dono fe d’això treballo en un 
organisme que fa la mateixa gestió que fa Base i als ajuntaments que jo estic treballant amb ells 
s’estan aplicant aquest tipus de mesura per que han cregut convenients, per aquest motiu jo he 
cregut convenient i el meu grup municipal d’extrapolar aquestes mesures socials que han pres 
altres ajuntaments també socialistes o sigui sociovergents, socialistes d’esquerres de dretes per 
poder donar facilitats a la seva ciutadania jo també he volgut o nosaltres hem volgut que 
quedes pales en el nostre ajuntament, que ham demanat, bueno si que hi ha una sèrie de 
requisits, els requisits són els següents: que aquestes persones----- nucli familiar una cosa que 
clar tampoc es qüestió de donar facilitats a qualsevol tothom pot fer l’esforç, que estigui a l’atur 
que els seus ingressos no superin els deu mil euros, o sea aquesta mesura es també molt 
dràstica si un pensa en una família que tingui per exemple dos fills, però bueno si han posat 
unes condicions i que el fraccionament es demani en període voluntari, perquè,  perquè clar si 
aquesta persona té voluntat de pagar anirà quan rebi el seu rebut a l’entitat col·laboradora que 
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tenim en el municipi a demanar la seva sol·licitud d’escolta jo no puc pagar vull fer un 
fraccionament tinc interès. Per aquest motiu nosaltres creiem convenient que aquesta gent que 
té la voluntat de pagar no se li cobri cap tipus d’interès legal i s’han establert uns paràmetres o 
sigui tampoc es qüestió si volem, si voleu els dic però bueno tampoc es una cosa,  bueno es 
necessitat si tenen un deute per exemple pues un deute , un exemple si tenen uns deutes entre 
50 i 1500€  pues que aquestes persones tinguin un màxim, un màxim, de vuit mesos per fer el 
pagament segons la seva renda perquè també això s’ha de controlar per la renda puguin fer o 
sigui que ja sigui l’organisme competent per valorar si aquesta persona ha de fer el pagament 
en sis o vuit mesos, això ja s’ha de valorar i també hi ha una sèrie de coses bueno potser que 
haguí quedat  hi hagi una mancança però sempre tot això es possible de al mirar-lo poden sortir 
dubtes no però tot això es qüestió de parlar-ho, després a veure també hi han segons es va 
incrementar l’import a pagar doncs també anem incrementar el període o els fraccionaments 
perquè clar si una persona esta en la mateixa situació hi ha de pagar 2000€  ja sabem 
perfectament que no te la mateixa facilitat que la persona que te només 1000  o sigui això 
tothom ho sap no,  amb aquestes mesures insistim nosaltres no volem perjudicar l’ajuntament 
en cap moment, nosaltres només volem que no hagi incobrables a l’ajuntament donar facilitats 
a la ciutadania i d’aquest mode que el municipi funcioni tiri endavant i sempre donant-li la ma a 
la ciutadania que es la que necessita en aquests moments tan complicats, a mes a mes també ja 
que nosaltres el que necessitem actualment en el nostre municipi es crear llocs de treball i des 
de el departament de treball oi la regidoria de treball s’està fent una tasca formant a la gent 
intentant donar opcions que això nosaltres ho creiem bueno, bueno os donem totalment el 
nostre recolzament i per qualsevol cosa ja la Yolanda bueno pot comptar amb nosaltres per 
qualsevol cosa, però creiem que el que ha d’activar aquesta economia i aquests llocs de treball 
són les empreses, les empreses són las que creen els llocs de treball nosaltres no podem fer mes 
l’ajuntament té la seva plantilla pot crear cinc, deu però no es un promotor econòmic. Per 
aquest motiu, en un principi hauria de ser així, en un principi nosaltres el que hem fer es pues 
donar intentar donar unes bonificacions a aquests tipus d’empreses ja sabem que el nostre 
municipi no es un municipi industrial que l’ IAE pues per pagar l’IAE hi ha una sèrie de requisits 
ja sabem perfectament que no es l’impost estrella per què no es fa, uns, unes recaptacions 
exagerades però igualment per aquest motiu no l’hem de donar l’esquena a les empreses que 
estan traient endavant el nostre municipi i volem crear llocs de treball, per aquest motiu 
nosaltres el que proposem es una sèrie de bonificacions si aquestes empreses creen llocs de 
treball, a qui tornem a entrar en els percentatges que clar la gent de peu no entén, per què diu 
hi això que vol, bueno pues si, nosaltres els polítics som els que entenen de números i els tècnics 
de l’Ajuntament i si algú te interès pues ja l’explicaríem, no se aquí el que nosaltres diem, es que 
si l’any anterior que ja era un any que estaven amb resecció, o sigui no en crisis sinó amb 
resecció en el 2008 vam acabar en resecció, aquesta empresa una empresa a arribat a 
contractar a incrementar la seva plantilla en un 25% nosaltres creiem que se l’ha de fer una 
bonificació del 50%, suposo que alguns pensen que això es una barbaritat, però bueno activar 
el motor econòmic d’un municipi es molt important i aquesta gent se l’ha de premiar d’algun 
modo, les ordenances estan per modificar-les o sigui en el moment que això no se sap per què 
fins i tot els experts no sabem quan sortirem de la crisis la gent que és molt, és molt optimista 
diuen que en el 2011 sortirem endavant, altres que tenen una gran carrera, una carrera 
d’estudis econòmics no el podem assegurar, jo hem crec aquests no per un tema d’incredulitat 
sinó perquè la situació esta costant i hem la nostra situació actual es, pues el que deia abans es 
pitjor estem molt malament posicionats a nivell europeu doncs jo prefereixo que aquesta 
mesura o nosaltres preferim que aquesta mesura s’apliqui  fins que arribin s’arriba algun dia els 
anys de bonança que han tingut en aquest municipi i en la resta de municipis de la nostra 
comunitat o del nostre estat, vale, també dins d’aquest d’aquesta de la ordenança que regula 
l’impost d’activitats econòmiques, també hem posat, altres hem previst  una sèrie també de 
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bonificacions ha aquest col·lectiu, per exemple el nostre municipi per tant per el feil i el fons 
d’inversió que a fet l’estat i la millora que també s’ha volgut fer des de l’Ajuntament esta fent 
una sèrie d’obres una sèrie d’obres que perjudica, perjudica el comerç, perjudica a una sèrie 
d’empreses, per aquest motiu nosaltres creiem que aquesta gent se l’ha de bonificar per què si 
han de tenir tancat el seu negoci un negoci que no acaba de tirar i no acaba de funcionar del 
tot per què estem en una època de resecció i de crisis doncs aquesta gent si esta patim a més a 
més unes obres que estan perjudicant a la seva clientela o al seu, el poder donar aquest servei 
nosaltres hem cregut convenient que se’ls hauria de bonificar, en aquest cas també amb l’IAE el 
que hem fet es en el cas  de que aquesta gent demani una llicència d’obres per fer 
modificacions per fer obres, doncs que durant el període que estigui tancat doncs que no hagin 
de pagar o sigui per que això va per quota municipal sempre entrant en el tema dels impostos 
son molt complicats i no entrarem a donar xifres o com es calcula i es deixa de calcular 
simplement es a dir que nosaltres el que volem tenir hem compte que es aquesta aquests 
promotors econòmics creadors de treball es beneficien de ser mode per poder crear més llocs de 
treball i no veure tant complicada arriba a on han d’arribar i que jo que se, sempre es la qüestió 
que dius si tu motives a un empresari doncs estarà contents podrà fer més coses i implicar-se 
més en la ciutadania. Un altre punt que també queda recollida en aquesta de les modificacions 
que nosaltres hem presentat en el IAE, es el tema de que la gent que disposi d’energies que 
estigui fent us de instal·lacions per l’aprofitament d’energies renovables pues que tingui una 
bonificació del 10%, bueno després aquí entrem en l’explicació de que be serien les energies 
com es fa l’aprofitament d’energies renovables, seria con generació en els equips, instal·lacions 
que permetin, la proximitat de l’electricitat i energia tèrmica i útil, això ja son tornem als termes 
als conceptes tècnics que jo crec que no es llur per parlar ara mateix, arribem al punt que 
sempre porta més controvèrsia en el nostre municipi només aquest mandat, sinó que portem 
sempre ha hagut problemes amb el punt de les modificacions de les ordenances fiscals sobre 
l’impost de bens i immobles, nosaltres som conscients com ja he dit vint-i-cinc vegades durant el 
meu discurs i la meva ponència de la situació actual, la situació actual es complicada no només 
per la gent,  o sigui per tothom, per la gent, pels comerços i per tots.  Però l’impost estrella com 
tothom sabem es l’IBI es l’impost que ofega més a la gent osea es un impost que clar que 
tothom sabem que l’hem de pagar però que cada vegada que arriba el rebut diem ostres una 
altra vegada ha pujat nosaltres en el seu dia, si que es cert que convergència i unió va pugar els 
impostos mai l’hem negat, mai a la vida és veritat era una època de bonança era un moment de 
creixement econòmic exagerat, era un moment on es van crear molt llocs de treball,   la gent 
gaudia, tenia diners per gastar, feia despesa i el podien pagar i es pagava en aquell moment, en 
l’exercici 2006, crec que es en el 2006 perquè jo no hi era però bueno he vist alguna acta, 
l’anterior, l’actual equip de govern, que en el seu moment que estaven a l’oposició fins i tot  van 
demanar la rebaixa del tipus de gravamen de l’IBI, en aquell moment convergència tampoc va 
acceptar es veritat era el 2006, 2006 un període que encara esta en creixement, era en el 
màxim, estaven en la cúspide de l’especulació immobiliaria i quan tot anava molt bé, mai ningú 
pensava que hagués aquest esclat, que hagués aquet problema a l’economia i per això nosaltres 
vam tirar endavant van tirar el meus companys jo no hi era però es va tirar endavant, que pasa 
que la situació ha canviat dràsticament, dràsticament vol dir que clar que  hem passat d’estar 
molt alt a estar molt baix, per aquest motiu nosaltres tornen a sol.licitar a aquest grup, equip, 
bueno grup o equip de govern que baixin el 10% que en un principi s’ha d’incrementar per la 
revisió cadastral aquesta disminució del tipus de gravamen que passaria del  1,09 al 0,99 
realment no faria que l’ajuntament deixes d’ingressar al que normalment ingressa per aquest 
import, això es un creixement linial perquè tot sabem que clar que no es lo mateix incrementar  
d’un valor cadastral de 60.000 del 10% d’un immoble que val 120.000 €  parlant sempre amb 
termes de valor cadastral, o sigui hi haurà gent que acabarà pagant exactament el mateix i 
d’altres que notaran un increment mínim en la seva quota o sigui nosaltres el que volem es que 
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la gent no noti a les seves butxaques un increment del 10%  o sigui que si es un increment que 
sigui petit, si per què clar no podem fer no tenim  la formula màgica de per quadra tothom que 
els hi quedi que paguin exactament la mateixa quota es impossible no ho podem fer seria 
perquè haurà d’aplicar tipus de gravamens diferents i en aquest cas pues la llei, la llei d’hisendes 
locals pues bueno recull que pots posar tipus de gravamens diferents a l’IBI urbà, l’IBI rústic  a 
bueno als immobles especial però bueno això tampoc queda reflectit.  I   bueno mes que res 
comenta això perquè se que això sempre crea polèmiques, sempre diuen i nosaltres aquí no 
hem vingut a barallar-nos amb ningú.  No volem ni tenir problemes amb l’equip de govern ni 
crear un malentes,  nomes  nosaltres presentem unes mesures socials que en el seu dia l’equip 
de govern ens va demanar una sèrie de suggeriments per presentar, per fer i modificar les 
ordenances fiscals  del dos mil nou, per poder aprovar les del dos mil deu; perquè clar, per 
barallar-nos sempre tenim temps. També s’ha de dir que sí que això suposaria una baixada en la 
recaptació de l’Impost de Béns Immobles, que és un canvi al que serien els beneficis fiscals 
relatius a l’IBI.  Ja l’any passat vam deixar palés que no estàvem d’acord amb aquest sistema de 
bonificació de les famílies nombroses, que si tenim en compte el número de fills...  per mi això 
és un engany. 
 
Sr.Sànchez: vagi acabant si us plau. 
 
Sra. López, Sí, perdoni.  És un engany.  I nosaltres creiem que com a mesura que el valor 
cadastral és un dels índex que s’han d’utilitzar i no tenir en compte les famílies nombroses, 
perquè aquestes ho són tant les que tenen tres fills, la família monoparental, la família que té 
dos fills, un amb discapacitat, i nosaltres no som ningú per qualificar en quina situació, o perquè 
uns són millors que altres.  A més a més jo no sé fins a quin punt i això m’arrisco a dir-ho, que si 
una persona arribés a impugnar això pel tema de quantificar els números de fills si és guanyaria. 
No he trobat cap sentència ni res, perquè tampoc he fet una gran recerca però no sé fins a quin 
punt això podria impugnar-se i fins i tot donar-li la raó el jutge a aquesta persona.  Més que res 
això, deixar palés que no volem polèmica, només hem fet els deures que el seu dia ens va 
encomenar el president de la nostra Comissió; el que passa que mai ho havíem pogut explicar i 
donar una exposició perquè mai va arribar aquella Comissió, fins el dia vint-i-tres que se’ns va 
dir que no es farien modificacions de les ordenances fiscals.  Amb tot això acabo i gràcies. 
 
Sra. Elvira: Nosaltres des del grup municipal del Partit Popular, sempre hem apostat amb 
caràcter general per la baixada d’impostos.  Per nosaltres és la única política econòmica capaç 
d’arribar a poder dinamitzar els diferents teixits que hi ha a l’Estat. És una forma de generar un 
àmbient de confiança per intentar sortir de la famosa crisi, però el que per nosaltres és una mica 
més complicat, és passar aquesta recepta a nivell estatal a local.  Més que res pel temps, perquè 
considerem que això ha de tenir un estudi previ prou porós i amb molta més cura; són una sèrie 
de números d’ingressos econòmics que jo crec que s’ha de fer amb temps i amb un estudi previ 
prou important i jo el que vull deixar palés és que en un Ajuntament el cobrament d’impostos és 
la eina financera que té per intentar capitalitzar l’Ajuntament; és veritat que tal i com estant les 
coses, donada la crisi i la situació exonòmica que estem passant tots els ciutadans, ens costa 
pagar aquests impostos, però hem de ser clars i conscients que a dia d’avui és l’ingrés més fort 
que té un Ajuntament. Per mi i des d’un punt de vista més empresarial que polític veig que la 
mancança d’ingressos ens pot generar un problema social; no estic dient que  no es puguin 
baixar; no estic dient perquè de fet, des del Partit Popular en altres comunitats s’ha fet i s’ha 
aconseguit i de fet les coses estan anant molt bé; però sí que crec que quan deixes d’ingressar 
per una banda, hi ha dues solucions: o ingresses per una altra o bé rebaixes les despeses.  
Llavors, primer de tot, sense estudi previ a mi em costa de valorar aquest posicionament, però 
en segon lloc si aquests números són reals i veritablement la ciutadania els interessa hauríem de 
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veure des del  punt de vista d’Ajuntament i des del punt de vista de la responsabilitat política 
que tenim, que si deixem d’ingressar una sèrie de diners, intentem buscar solucions no per 
ingressar però sí com a mínim per rebaixar les despeses que tenim.  Des del Partit Popular l’únic 
que volíem deixar palès és això, ningú jo crec que està en contra de la baixada d’impostos, 
perquè seria anar a contra corrent; però hem de ser realistes i si tothom vol que el seu barri 
estigui bé, hem de ser conscients que hores d’ara tots els ajuntaments l’única font d’ingressos 
que tenen són els impostos i bé, l’únic que dic és que o busquem una font d’ingressos paral·lela 
o bé rebaixem les despeses que bé, no vull polititzar, però tots sabem que a nivell carrer una de 
les despeses més fortes que també tenen els ajuntaments i l’Estat en general, som els polítics. 
Per tant, jo deixo aquí aquesta porta oberta a què si no és per una banda o altra sempre es 
poden solucionar aquests problemets. 
 
Sr. Verge: Jo em remontaré l’any dos mil set quan entrem i prenem possessio d’aquest 
Ajuntament que la primera cosa que fem és en aquesta mateixa sala elaborar un pla de mandat.  
Ens vam reunir els quatre grups que formem l’equip municipal i vam elaborar un  pla de mandat 
en el qual recordo perfectament que una de les prioritats  va ser no pujar cap impost i elaborar 
un pla de mandat que ens portés fins el dos mil onze.  També vull recordar que des de l’any 
noranta-cinc al noranta-nou s’havia d’afrontar aquesta famosa revisió de l’IBI que 
afortunadament ja s’està acabant.  Del noranta-cinc al noranta-nou, estant jo a l’oposició en 
aquest consistori vam estar reclamant durant els quatre anys  i sobretot els últims que es fes la 
revisió del cadastre.  Jo crec que en aquell moment per motius electoralistes no es va fer.  L’any 
noranta-nou quan nosaltres vam entrar a formar part d’aquest Ajuntament, vam afrontar com 
tocava la revisió del cadastre que es va dur a terme l’any dos mil un.  La pujada era tan brutal 
que en aquell moment no es podia assumir tot de cop i llavors es va decidir fer-ho en deu anys.  
Nosaltres creiem que en aquest moment ja pel que queda que és un any, val la pena que 
poguem acabar aquest pla de mandat que ens ha permès sobretot el tancament dels números, 
quan tocava  i portar totes les  coses de la regidoria del Joan Carles que no recordo mai el nom, 
ens ha permès portar els tancaments quan tocava; ara per cert ara s’està debatent al Parlament 
de Catalunya una llei de partits amb la qual cosa els governs que no tinguin els comptes al dia 
no podran rebre subvencions, per tant jo el felicito perquè allà on anem sempre se’ns rep i dic 
això perquè vull arribar al final de la meva conclusió i és que per un any que queda creiem que 
val la pena que acabem el mandant, tot el que ens hem proposat, tot el que tenim en ment i a 
partir de la tardor que ve que és quan veritablement tocarà aquest debat, que és afrontar la 
propera revisió del cadastre llavors és quan els partits polítics han de serure’s i debatre si la 
propera revisió s’ajorna o no i quan arribi un temps de més bonança ja es farà.  De totes 
maneres li vull recordar a la ponent, ja  que veig que es preocupa tant pels problemes des 
ciutadans i de tota la gent que passa penúries, que ahir el seu govern al Congrés dels diputats 
va vota en contra de dos mil sisdents milions de pessetes que el govern de la Generalitat ens ha 
de traspassar a la Comunitat Autònoma; res més senyor Alcalde. 
 
Sra. Suàrez: Pel que hem sentit fins ara se suposa que tots votarem a favor d’aquests punts de 
l’ordre del dia, perquè ningú està en contra de la rebaixa d’impostos o de la ciutadania, per 
tant, penso que podrem arribar a un acord.  La meva companya crec que s’ha explicat molt bé, 
però tot i això m’agradaria remarcar unes quantes coses per si de cas.  Nosaltres no diem de 
pujar el deu per cent que correspon, és a dir, comencem des del principi: l’any dos mil un com 
comentàvem es va fer la revisió cadastral i es va quedar d’acord que des del dos mi un i fins a 
deu anys s’aniria incrementant un deu per cent el valor cadastral per actualitzar-lo.  Això, 
evidentment és una normativa pactada a nivell estatal, però no és potestat de l’Ajuntament dir 
si augmentem o no aquest deu per cent el valor cadastral anualment.  Sí que és potestat de 
l’Ajuntament indicar quin és el coeficient a multiplicar.  Vostès ens han afirmat i ens ho van 
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afirmar en comissió informativa de serveis interns que no s’aprovaria cap mena de modificació 
d’ordenances fiscals,perquè el que faríeu és congelar els impostos.  Nosaltres vam estudiar i crec 
que prou bé i amb un estudi prou acurat i ens vam adonar que si no feiem modificació 
d’ordenances fiscals augmentàvem els impostos.  Perquè ? Perquè el valor cadastral de l’IBI 
agmentarà un deu per cent automàticament. Per tan a partir de gener de dos mil deu tota la 
ciutadania sense haver modificat ordenances fiscals, pagarà aquest deu per cent més de valor 
cadastral i això es veurà reflexat en l’IBI.   Perquè això no passés i perquè realment es dugui a 
terme allò que ha dit l’equip de govern i ha verbalitzat que vol congelar els impostos, l’única 
solució que nosaltres hem trobat amb els recursos que tenim, perquè evidentment no som 
l’equip de govern que tenim a l’avast quatre cents treballadors i treballadores, ha estat reduir el 
coeficient mulitplicador d’aquest valor cadastral.  Actualment tenim un coeficient d’un 1.09  i 
proposàvem de rebaixar un 0,99 i amb conseqüència l’Ajuntament rebria els mateixos diners 
que l’any dos mil nou.  Això és el que estem dient, congelar de debò i que l’ingrés en impostos 
sigui el mateix que el que es va rebre el dos mil nou.  M’agradaria que quedés clar això, perquè 
en cap moment s’està dient de reduir l’ingrés de l’Ajuntament sinó que es congeli i que sigui el 
mateix de l’any dos mil nou.  A l’hora també volíem deixar palès, i em sembla que la meva 
companya ho ha deixat palès des del primer moment que no volem referir-nos a l’històric sinó 
que nosaltres ja hem reconegut que aquest coeficient no es va reduir, però estem parlant d’una 
cosa diferent, i per això perquè estem en una situació econòmica diferent i qui digui que no que 
ho demostri; és aixì i ens hem d’adaptar a aquesta situació i adaptar-nos a les necessitats de la 
ciutadania i hen cregut oportú que a través d’aquestes mesures el que feiem era adaptar-nos.  I 
aquestes mesures es complementarien amb les mesures que actualment està duent a terme 
l’actual equip de govern; només deixar això palès. 
 
Sr. Robert: Bé, he sentit moltes coses i la qüestió és que estem com pràcticament tots els 
ajuntaments de Catalunya o d’Espanya, on el govern intenta mantenir els impostos per 
mantenir els ingressos i l’oposició ens està demanant  que s’abaixin els impostos; el que passa 
que els raonaments que s’han donat avui aquí no crec que siguin els més adequats o si més no 
jo no hi estaria d’acord.  S’ha parlat de l’ordenança fiscal general on es demana que es faci una 
rebaixa i unes modificacions però l’Ajuntament de Calafell, com suposo que tothom sap, té un 
acord amb Base, que és l’organisme que cobra els impostos, sobretot l’IBI i algun altre i per tant 
està sota la normativa d’aquest sistema de cobrament que té Base.  Aquest sistema de 
cobrament és provincial i per tant no afecta només a l’Ajuntament de Calafell i modificar això  
no és tan fàcil com aquí s’ha dit i si es pogués arribar a modificar, senyor Alcalde vostè diguim 
què passaria amb les persones que estan pagant els fraccionaments amb tipus d’interès... hi 
hauria un greuge comparatiu molt important entre uns ciutadans i uns altres. Per tant, com que 
nosaltres als ciutadans els veiem a tots per igual, no veiem adient modificar aquesta ordenança i 
administrativament no és tan fàcil.  A més a més jo vull recordar que quan un ciutadà se’ns ha 
adreçat amb una problemàtica molt concreta, sensible i nosaltres som sensiblement socials, s’ha 
parlat amb Base i s’ha pogut arribar a un acord perquè a aquesta família se li pugui fer una cosa 
extraordinària perquè ha manifestat una situació molt extraordinària.  Per tant nosaltres quan 
veiem que la situació passa d’ordinària a extraordinària, la tractem com a tal, parlem amb BASE  
i arribem també a un acord.  Vull recordar que ja hi ha fraccionaments concertats amb aquest 
organisme.  
 
Pel que fa a les rebaixes o bonificacions sobre l’impost de l’IAE  el que vull mostrar aquí és una 
mica de sorpresa, perquè és clar, l’IAE el paguen les empreses que facturen més d’un milió 
d’euros l’any; jo no sé si vostès han valorat quants rebuts té l’Ajuntament de Calafell. Ja els ho 
diré, l’Ajuntament de Calafell té cent vuitanta rebuts, que no empreses, facturats. El que paga 
més d’aquests rebuts paga 5750€ i la mitjana de l’impost de l’IAE de l’Ajuntament és de 700€.  
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El que passa és que sembla que vostès no s’han mirat a qui beneficia o  qui són els que 
veritablement paguen l’IAE a Calafell. La major part d’empreses a les que corresponen aquesta 
rebuts: bancs i caixes, promotores, constructores, benzineres i empreses d’aquest tipus.  Llavors, 
vostès diuen bonificació pels que creen treball,  Que jo sàpiga i no cal estar gaire al dia per saber 
que les caixes s’estan fusionant i tancant oficines i mirar de treure gent al carrer.  Si vostès 
creuen que s’ha de bonificar l’IAE als bancs i a les caixes, doncs jo no hi estic d’acord.  Les 
promotores i constructores, moltes de les que estan aquí malauradament potserja no podran 
facturar aquests nivells i potser no entrarien ni en la possibilitat que se’ls bonifiqui l’IAE.  I les 
benzineres, cal recordar que,  en la qüestió de creació de llocs de treball, jo gairebé no em trobo 
ningú que vingui a servir la benzina sinó que haig d’anar a prepagament i tot m’ho faig jo; em 
deixen els guants i els papers i tot això,però  amb una persona que està a la caixa ja em cobren.  
Si vostès creuen que aquestes empreses se les ha de bonificar per creació de llocs de treball 
doncs perdoni però jo com és normal no hi puc estar d’acord. 
 
S’ha parlat dels comerços i les empreses quan fan obres pròpies i tanquen els comerços; si 
vostès creuen que perquè l’Eroski tanqui durant quinze dies per fer reformes jo li haig de 
bonificar l’IAE, doncs escolti, no em sembla adequat, perquè estem parlant d’una empresa d’un 
cert nivell i no li vindrà   Pensi que el que paga més a l’Ajuntament de  Calafell són 5750 € que 
amb una pujada de preus, que ells dirien mínima, ja s’ho treurien, i per tant no crec que 
estiguem parlant de les empreses a qui l’Ajuntament hagi de bonificar.   
 
També s’ha parlat de què quan el comerç o l’empresa està fent obres per culpa de, perdó, quan 
l’Administració Pública està fent obres i afecten a les empreses. Bé, jo sí que els vull dir una cosa 
i és que l’any passat l’Ajuntament ja va fer una acció i es que els comerços de Calafell que es 
van quedar afectats per les obres del passeig se’ls va fer una bonificació de l’exercici perquè 
realment s’ho mereixien perquè estaven afectats per les obres i per això se’ls va bonificar 
l’impost d’ocupació de via pública.  Per tant, bonificar l’IAE a una empresa  que està en aquesta 
situació de facturació de més d’un milió i mig d’euros, no sembla que estiguin perjudicats 
actualment per les obres municipals que estem fent al passeig marítim, a la plaça de 
l’Ajuntament i al centre de Segur, que en tot cas sempre es pot estudiar el perjudici que els pot 
causar aquestes obres i en principi no es pot descartar cap bonificació municipal.   I pel que fa a 
la bonificació que es demana per les empreses que treballen amb energies renovables, la veritat 
jo haig de reconèixer que no en conec en aquest moment cap, però si el que paga més 
impostos al nostre municipi són 5750€, no crec que  per 575€ que és el deu per cent, alguna 
empresa vulgui modificar  i canviar totes les instal·lacions del subministrament tradicional al 
d’energies renovables.   En tot cas, el que s’haurien de mirar són altres línies perquè les 
empreses acabin tenint aquests subministraments. 
 
I entrant ja senyor Alcalde amb el tema estrella del Ple d’avui l’exposició jo la respecto, però com 
és lògic i normal l’equip proposant de les modificacions, el grup de CIU ha passat de puntetes 
per unes coses que no pot quedar així.  Suposo que moltes de les coses que jo diré ara no es 
poden passar de puntetes.  La proposta que fa CIU, començant per la cua de l’exposició, si 
parlem de les famílies nombroses , aquí tampoc hem mirat a quanta gent afecta, això afectaria 
unes cent famílies         i moltes famílies, depenent de bonificació potser sortirien perjudicades 
en el global de la baixada de l’IBI i la bonificació que es proposa aquí. Per tant hi hauria, com bé 
ha dit la regidora de Convergència i Unió, persones afavorides i persones perjudicades  i per tant 
no és una forma equitativa.  I bé, jo senyor Alcalde acostumo a obrir les meves intervencions 
content, perquè sempre intentem portar bones notícies als ciutadans, però avui no ho estic 
perquè degut a les demagògia que s’està empleant avui aquí com en molts d’altres municipis.  
Jo crec que el lem apel dos mil deu, senyor Alcalde, hauria de ser que l’Ajuntament de Calafell 
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manté els impostos pels seus ciutadans; aquí ningú puja res sinó que es mantenen els impostos.  
L’època que estem és coneguda per tohom que és de crisi, però tot i estar en aquest període de 
crisi la previsió fiscal d’aquesta legislatura, la pressió fiscal serà inferior que l’anterior.  La 
legislatura anterior els ciutadans de Calafell, gràcies a Convergència i Unió on l’Alcalde era 
convergent i el regidor d’hisenda també, la pressió fiscal que van abocar els nostres ciutadans 
fou d’un 30% quan en aquesta legislatura, tot i mantenint aquesta pujada que s’ha dit, no 
superarà ni el 19% o estarà a prop. Per tant la pressió fiscal del nostre grup i del nostre equip 
de govern és bastant inferior a la que es va exercir la legislatura anterior;això és així, la pressió 
fiscal és menor.haig de recordar que l’any dos mil quatre el grup de CIU  amb el seu regidor 
d’hisenda en cap va passar el tipus impositiu del 0,95 al 1,04; suposo que ja es veu la 
importància de diferència que hi ha aquí i al dos mil cinc suposo que no en van tenir prou i el 
van passar de l’1,04 a l’1,09 que és el que tenim actualment. Per tant pressió fiscal anterior 
30%, pressió fiscal actual 19%.  Dinou per cent senyor Alcalde, vull recordar-li que l’Estat amb 
els pobles o municipis que no estan en revisió cadastral amb aquest tipus de creixement anual  
durant els deu anys, ja per si sol puja el dos per cent el valor cadastral de les finques per tant 
demagògia pura perquè molts municipis diuen que no apugen impostos però també se’ls 
apujarà aquest dos per cent  que per l’Estat ja ve pràcticament obligat.  Per tant, què significa la 
proposta que se’ns fa aquí de rebaixar el tipus impositiu que significa que l’Ajuntamnent deixarà 
d’ingressar un milió i mig ‘euros”; llavors, suposo que el grup de Convergència i Unió és 
conscient que l’Ajuntament, no sé si s’han mirat els pressupostos, han vist la caiguda 
d’ingressos que hi ha hagut per l’uniproducte que tenim aquí d’ingressos per activitat 
econòmica  que és la construcció i la promoció, d’on deriva  tot l’altre sector comerç i sector 
industrial del nostre municipi.. Per tant, si acceptéssim aquesta rebaixa que es proposa aquí, 
perdríem aquest milió i mig d’euros, no l’equip de govern, sinó tots els ciutadans de Calafell, 
amb una col·laboració per descomptat de tots ells i es renunciaria a aquest milió i mig d’euros. 
Bé, renunciar a un milió i mig d’euros què significa?  Quan l’Estat ha enunciat que ens 
augmentarà l’IVA pel dos mil deu dos punts, quan nosaltres volem fer escoles bressol i ho hem 
de fer amb recursos propis; quan nosaltres hem acceptat i hem acollit i l’altre dia la regidora de 
Benestar Social va estar en un acte, amb el qual s’inicia el SIAP, estem iniciant tota la assistència 
primària; com creuen que es pot pagar tot això? Això són serveis socials. No ens els gastem en 
festes, sinó que la gent col·laborarà amb aquesta puja, com ja ha dit el regidor d’Agrupació 
Democràtica ve fruit d’una revisió cadastral i què passa?  Doncs que el ciutadà tindrà aquesta 
puja, no pot l’Ajuntament renunciar a aquest increment, perquè deixaríem de fer serveis socials i 
això no ens ho podem permetre.  Pensin que els números no acaben d’estar bé, però tampoc 
seria per fer polèmica, però el 0,99 seria recaptar una  quota a l’Ajuntament inferior  a la del 
dos mil nou; no han ajustat bé els números; si haguessin agafat un altre percentatge, potser els 
haguesisn ajustat millor.  Però bé, no seria el debat que aquí ens interessa més.  El que ens 
interessa és: renunciem a aquest milio i mig d’euros?  No.  Perquè?  Doncs, perquè l’Estat ens 
enuncia una puja de l’IVA; nosaltres amb les obres que fem recollim més zones verdes, o sigui 
més despesa, perquè els ciutadans en gaudeixin.  Farem les escoles bressol, donarem servies 
socials i no podem renunciar a això. Quan pugin els ingressos per la construcció, per la 
promoció potser serà un altre debat perquè potser es compensen els ingressos de l’Ajuntament. 
Però ara, que malauradament no tenim aquests ingressos, no podem renunciar a ells mateixos.  
I per acabar, senyor Alcalde, permetim que digui una cosa, com s’ha dit aquí va començar la 
revisió cadastral al dos mil un, es va repartir en deu anys i per tant, al dos mil deu acabarà i aviat 
es podrà fer una altra revisió cadastral. Això no vol dir que quan es faci la revisió cadastral, si 
pugen molt els valors també s’hagi de baixar el tipus.   Pensem que si ara féssim una baixada de 
tipus i renunciéssim a  aquest increment,  la revisió que es faria en un futur, seria molt més 
important  del que serà si es manté  una línia com la que estem mantenint nosaltres, perquè 
nosaltres vam fer un pressupost de legislatura dividit en quatre pressupostos anuals i nosaltres 
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no vam comptar mai amb aquesta situació de crisi; per tant, la previsió nostra estava no en 
apujar la pressió fiscal als nostres ciutadans i mantenir aquest 1, 09 que és el que ens porta els 
ingressos que tindrem cada any com a mínim provinents dels impostos directes  com és l’IBI. En 
cap cas mai s’ha parlat de congelació sinó de mantenir l’estructura dels impostos del nostre 
municipi i aquí casualment tinc algun document més que, per exemple, hi ha algun ajuntament 
no gaire lluny d’aquí on governa Convergència i Unió i a l’oposició està el grup socialista i el 
grup d’Agrupació Democràtica municipal de Catalunya, aquests han demanat la rebaixa dels 
impostos  i CIU no tan sols no els manté sinó que els incrementa un 3%; per tant aquí també 
podrien presentar vostès aquestes millores en qüestió de l’IBI a aquest Ajuntament i potser els 
seus companys els ho acceptarien i nosaltres, no sé, som els mateixos però canviats.   I per 
acabar, no cal recordar les actes de plens on el grup ce CIU en aquella època mantenia que tot i 
la bonança econòmica que es tenia durant aquells anys, no eren suficients els ingressos per IBI, 
no eren suficients els ingressos per promoció, tampoc per ICIO, que a sobre ens van apujar els 
impostos dues vegades; ens van matxacar i ens van fer una pressió fiscal d’un trenta per cent. 
 
Aquí el resum de tot això és que els ajuntaments, una cosa és que no apugen els impostos i 
l’altra és que renunciem a aquesta  puja provinent per la revisió cadastral. Per tant, senyor 
Alcalde la senyora regidora de CIU ha dit que nosaltres hauríem de votar a favor, però  em 
sembla que jo recomenaria al meu grup municipal i  a tots els grups que no renunciéssim a 
l’increment  aquest perquè l’estructura dels nostres impostos es manté i l’ajuntament de Calafell 
com he dit al començament de la intervenció manté els impostos que ja té i els tipus que ja ens 
vam trobar.   Nosaltres no hem incidit de cap manera amb els impostos per gravar als nostres 
ciutadans sinó que quan vostès ja han vist en els últims anys cada cop apareixen més 
bonificacions i més beneficis pels nostres ciutadans a les nostres ordenaces queull recordar i que 
ja he dit que són susceptibles de modificar durant tot l’exercici. 
 
Sra. Elvira: només deixar palès el tema que jo crec que potser sí que estem derivant cap a la 
demagògia; de vegades penso que es fa massa política de temes socials que no crec que toqui i 
sobretot el que veig, tant del partit socialista que està governant com de Convergència i Unió 
que està a l’oposició, que de vegades s’entra en temes personals i del passat i de lluites que han 
tingut que ja no toca. 
 
Sr. Verge: Bé, nosaltres ens remetem a la meva primera intervenció  que és el pla de mandat.  
Per nosaltres aquest pla de mandat fou un pressupost d’aquests quatre anys de legislatura; per 
tant, repeteixo que per que queda de legislatura val la pena acabar-la, portant els números de la 
manera que els portem que ens permeten anara a qualsevol porta i ens atenen i si més no li vull 
reconèixer com a portaveu municipal d’Agrupació Democràtica, la valentia que va tenir l’any dos 
mil un, cosa que no havien fet els anterior equips de govern i també li vull reconèixer la valentia 
que ha tingut en aquesta legislatura d’afrontar una revisió del Pla General, que tocava fer la 
legislatura passada. 
 
Sra. Suàrez: Jo només vull recordar-li a la portaveu del Partit Popular  que avui qui ha parlat del 
passat ha estat ADMC i el grup socialista i que nosaltres hem intentat no parlar-ne i precisament 
assumir aquells errors per parlar del futur, perquè si s’ha fet demagògia no ha estat per part 
nostra, perque el que hem dit des d’un primer moment és  que la situació econòmica és diferent 
i si s’ha d’entendre amb un exemple pràctic, doncs, aquest és que el dos mil quatre anàvem al 
cine i pagàvem tres euros i ara anem al cine i en paguem set; i és així de clar, no té res a veure 
la situació econòmica i la situació en la que estàvem l’any dos mil quatre, no té res a veure amb 
la situació que estem a data d’avui. És que ens han dit tantes coses que no sé per on començar, 
vostès diuen que són socialistes, però només de nom; perquè que jo sàpiga en un estat del 
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benestar als ciutadans no se’ls ha de tractar a tots per igual, sinó que el que s’ha de fer és que 
els ciutadans que menys poden, ajudar-los i facilitar els recursos i això entenc que és  una de les 
ideologies bàsiques o un principi bàsic o fonamental de les persones que diuen que són 
socialistes  i que són progressistes. Per tant, a mi no em poden dir que “una famíia que em ve i 
té problemes, intentem   ajudar-la”.  Què vol dir això? Que la família, la ciutadania, aquells que 
no es venen a queixar a l’Alcalde  no tenen el mateix tractament que aquells que venen a 
queixar-se?  Jo crec que el que s’ha de fer és objectivar-ho  i protocoloritzar-ho, per tant si hi ha 
alguna família que té certs problemes i  compleix amb aquests requisits se li descompatarà això 
d’aquest impost o d’alquest altre o no; però no depenent de com bufi el vent, si crec que és 
important  si em fa pena o no, si em venen a veure o em paren pel carrer, o em truquen per 
telèfon. Crec que així no podem anar. Ens diuen que nosaltres fem demagògia, però els que 
estan fent pura demagògia són vostès, ja sabem que el tant per cent dels recursos econòmics 
que es recapta a través de l’IAE  no és el més fonamental, però són empreses importants.   
Nosaltres el que estem dient és que aquestes empreses importants que crein llocs de treball 
seran les que tindran dret aquesta bonificació; aquesta és la proposta inicial, no aquells bancs 
que es fusionin amb no sé quí i que facin un ero, sinó que estem dient aquelles empreses que 
creiin llocs de treball, que fomentin i que siguin un motor econòmic del nostre municipi doncs 
podrien intentar tenir aquest ajut i  això és el que proposem.   
 
Després parlen de renunciar a un milió i mig d’euros  Nosaltes hem proposat mantenir els 
mateixos ingressos que al dos mil nou; vostès han fet un pressupost i diuen que calculant aquest 
augment del deu per cent del valor cadastral de cara el gener de dos mil deu, tindrem un ingrés 
superior al dos mil nou que serà d’un milió i mig d’euros.  No renunciem a un milió i mig 
d’euros, sinó que el que fem és aumentar els impostos a raó d’un milió i mig d’euros, perquè no 
rebaixem el Capítol I o el Capítol II, no recordo ara de la partida d’ingressos de l’Ajuntament; el 
que diem és el mateix que si nosaltres no tenim assessors, ni treballadors, ni persones 
professionals que tinguin un sou mitjanament en condicions com per poder-nos fer aquests 
informes i resulta que el coeficient, en lloc de ser un 0,99 ha de ser un 1, 0005, doncs parlem-
ne. O sigui nosaltres hem fet una proposta inicial i a partir d’aquí sempre podem acabar parlant 
i arribant a un acord; aquí hi ha d’haver una voluntat política i veiem que no existeix i que la 
voluntat és la de matxacar  no és la nostra, com vostès diuen.  La demagògia que s’ha d’invertir 
amb serveis socials i que ara no es pot si no deixem aquest deu per cent, i no sé què i no se 
quant... home, i tot el que hem gastat? I totes les despeses que s’han fet fins ara? Què passa? 
Que és millor fer un projecte que és paper i pagar un milió i mig que no pas per serveis socials? 
Clar, és que aquí  demagògia ens sabem fer tots, vull dir que tots sabem que s’han ingressat 
més de vint milions d’euros en endeutament, que estem per sobre del cent deu per cent; tenim 
sis milions d’euros dels dos plans del Zapatero, vull dir, que clar, si comencem a parlar de 
demagògia hi ha números que resulta que no podem baixar el coeficient no fos cas que 
perdéssim un milió i mig i no fos cas que no poguéssi invertir en serveis socials. Home, per aquí 
no vagin perquè sinó també treurem nosaltres aquesta altra història. I res més, de fet ja veiem la 
voluntat política que és cap i el que volen i prefereixen és continuar tal qual, o sigui, augmentar 
impostos. Per tant, a las pruebas me remito i de cara l’any vinent el que vam dir l’any passat, la 
ciutadania que guardi el rebut de l’IBI  de l’any dos mil nou i  quan arribi el de dos mil deu, que 
comparin i que vegin si hi ha o no augment i ja està.   
 
Sr. Ferré: Bé, jo en primer lloc voldria aclarir això de les esquerres, dels socialistes i convergents i 
una mica posar les coses al seu lloc. Aquest etern debat de si els pressupostos han de servir o si 
s’han de baixar els impostos perquè la gent pugui suportar-ho millor, o s’han de continuar 
ingressant perquè es puguin repartir millor entre els més pobres?  Jo crec que aquest és l’ertern 
debat que tenim sempre les dretes i les esquerres i per tant la posició de la dreta en aquest cas 
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acostuma  a ser, i felicito al Partit Popular perquè des d’una òptica diferent entén que les coes  
poden ser diferents i Convergència està fent el típic discurs de les dretes que és rebaixar els 
impostos, precisament als més rics i no sé perquè.  L’IAE, com ha dit el meu company són les 
empreses que són més riques i precisament no són aquells comerços que estan a primera línia i 
patint la crisi econòmica i per tant, aquestes rebaixes que proposa Convergència i Unió sempre 
acaben sent a aquestes empreses que segurament són les que menys pateixen la crisi i el que 
sempre proposen les esquerres  i el que sempre hem proposat, és mantenir aquests nivells 
d’ingressos; som conscients evidentment que hi ha una crisi econòmica i per això no toquem els 
impostos, perquè no hi ha hagut un Ple de modificació d’ordenances ni d’impostos i per tant, 
hem mantingut el mateix nivell d’impostos que l’any passat i aquesta és la voluntat de l’esquerra 
i del partit socialista: mantenir els impostos per poder-los repartir millor i de manera més eficient 
i més acurada amb la gent que més ho necessiten. A través dels serveis socials estem fent des 
de l’Ajuntament des de fa poc, estem repartint millor aquests ajuts a aquelles persones que 
necessiten l’ajut immediat i en aquell moment que s’atancen a les oficines de benestar social 
que vam inaugurar fa poc, i allà és on realment es pateix aquesta crisi i les persones que venen 
allà són les que ho necessiten.  El que no hem de fer és baixar els impostos perquè aquestes 
persones no puguin rebre els seus ajuts, perquè si a més de no tenir l’ingrés de l’ICIO, 
plusvàlues, que ens han rebaixat els ingressos de l’Estat i que a més a més l’any passat es van 
demanar uns préstecs  per fer les obres en aquesta legislatura i  per tant aquests interessos els 
estem pagant aquest any, doncs, evidentment la pressió que estem mantenint a nivell fiscal és 
important, i per tant, la proposta de congelar l’IBI que tampoc és congelar; el que vostès 
proposen  és passar de l’1,09 al 0,99  i això no és congelar sinó que es rebaixa un milió i mig 
l’ingrés d’aquest impost, amb la qual cosa això que estan proposant de congelar  l’IBI a la 
pràctica no és així.  Perquè el que vostès intenten dir que ja que es puja el deu per cent de la 
diferència del valor cadastral de dos mil un a dos mil onze, no té res a veure amb el deu per 
cent del tipus; és absurd comparar peres amb pomes. Per tant el que produeix la proposta que 
fan vostès és rebaixar un milió i mig d’euros, Bé, crec que la proposta del meu company és clara 
i la situació que han de conéixer els calafellencs és aquesta que l’Ajuntament està trobant 
dificultats per tirar endavant i fer front a la crisi, ja que l’Estat ens ha rebaixat molt la seva 
aportació, el tema de llicències d’obres, ja que gairebé no estem donant cap llicència d’obra i 
amb tot el que portem d’any hem donat nou xalets, per tant imagineu-vos que la rebaixa 
d’aquest impost és molt més que la rebaixa possible que hi pugui haver de l’IBI a més a més.  I si 
a tot això a més intentem és mantenir el nivell d’exigència que ens demanen els ciutadans que 
els carrers estiguin nets, que les obres es facin, que la gent tingui també els ajuts econòmics,  
que tots els serveis funcionin.. com comprendran és inviable. Per tant, el que nosaltres 
proposem i tenim clar és que necessitem recursos per fer front a aquestes despeses que tenim i 
per tant, poguem repartir allò que ens pot arribar a sobrar entre aquells ciutadans que 
necessiten realment aquests ajuts i per tant, la proposta nostra és ben clara.  El que sí que 
voldria dir per tancar és que l’any que ve tindrem un pressupost difícil de fer; aquest dos mil deu 
tindrem un pressupost difícil de fer, que hi haurà poques inversions i aquesta és la realitat, 
perquè el que hem de fer és mantenir aquest nivell de despesa que hem assolit ara, que hem 
rebaixat molt durant aquests dos anys que hem estat governant i que ens hem acostat gairebé a 
aquell lindar en què ja gairebé el grau d’exigència del ciutadà i el que està oferint l’Ajuntament, 
ja no es pot reduir més i per tant, el que hem de fer és fer front a aquests serveis que s’han de 
fer, amb aquests recursos que s’han de distribuir entre els més pobres i per tant, la proposta de 
no tocar els impostos que ha fet aquest equip de govern, creiem que és la més encertada i 
adequada per aquesta època. 
 
Sra.López: Durant aquests discursos s’han dit moltes coses, fins i tot la meva companya algunes 
són certes i altres realment no se sap de què s’està parlant i per tant, jo accepto la incoherència 
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amb segons quins temes però com he dit des del principi jo avui no he vingut ni a enfadar-me 
amb ningú ni a fer demagògia perquè no és el meu estil; mai ho ha estat i n’he deixat sempre 
constància en les meves intervencions.  Sí que li he de dir al senyor Joan Carles que jo no em 
posaré en segons quins temes, com quan el tema d’ordenances que tingui constància que com 
cada any va pujant el valor cadastral perquè segons la Llei de Pressupostos de l’Estat en un dos 
per cent en un tipus, és ben cert que municipis que han tingut un tipus de revisiódir-li que pel 
dos mil deu és l’1% i ja que s’informa, doncs, que s’informi bé.  Que hi ha molta gent que, 
perquè ens ha tocat, treballem en aquest àmbit i sabem potser més coses de les que els altres 
saben que no són millors ni pitjors perquè no en tenim ni idea i jo reconec que no tinc ni idea 
del POUM i he hagut de fer un esforç. Doncs, potser de vegades també per parlar s’ha de fer un 
esforç i això no és una crítica a ell sinó que és de vegades que la gent parla que si estudis, que si 
no estudis, que si això és aplicable a aquest ajuntament ...  Si volen algun dia seiem junts i en 
parlem i així m’explica com funciona el POUM i jo li explicaré com funciona el tema dels 
impostos i com es pot fer una modificació a un organisme com pot ser BASE perquè aculli unes 
millores socials  i això és molt fàcil; o sigui que li puc explicar com es fa i llavors l’Ajuntament 
pot prendre mesures per aplicar-ho.  Però, al marge d’això, jo no he vingut a fer demagògia 
amb aquest tipus perquè jo no he vingut a qui ni a retreure res ni  a parlar de com s’han de fer 
les coses, perquè l’equip de govern està format per gent que jo crec que qualificada i a més a 
més tenen tot un equip tècnic darrere que són els que han de fer també la feina, perquè de 
vegades jo entenc que les errades no són només dels que prenen decisions polítiques sinó d’un 
assessorament no correcte o que no ha mirat altres alternatives.  Si que vull dir que si vostès 
volen mantenir els impostos aprovarien la nostra proposta.   Vostès han explicat i aquí hem 
tornat a parlar com sempre del deu per cent  d’augment, que si augmenta la base liquidable o 
no... és que això és una història que es necessiten moltes hores de classe per explicar això i a la 
ciutadania el que volen saber és quant pagaran cada mes; o sigui que aquest debat no sortirà 
més perquè la gent s’avorreix perquè no entén res. Quan parlen de la pujada d’impostos no 
només la pateix l’Ajuntament, sinó la ciutadania també; vull dir són coses que no afecten a un 
únic sector o a l’Administració Pública sinó a tots.  Jo tinc una frase que de vegades faig ús 
d’ella que és que no són més dolents els que fan les coses malament sinó els que no posen 
remei a les coses; amb això no vull dir que vostès siguin pitjors que nosaltres sinó que és una 
frase quotidiana que de vegades quan un es queixa sovint del mateix, el que hauria de fer és 
posar remei i si vostès el que sempre han criticat o no han trobat bé és que Convergència i Unió 
en un moment va pujar la pressió en un trenta per cent.  Vostès, l’han augmentat un vint per 
cent, però sempre estan amb el tema de l’IBI.  El que deia la meva companya Sandra, que si 
nosaltres no hem pogut fer els càlculs entre d’altres coses perquè no tenim tota la 
documentació, perquè des de l’any dos mil vuit i això ho dic perquè de vegades la gent quan 
parla i fa el seu discurs jo els escolto perquè per norma general els escolto als companys 
regidors del PSC en aquest cas, que és el president de la Comissió Informativa , és que vostès no 
han fet els números, i ni s’han mirat els pressupostos i potser si ens donéssin trimestralment 
l’execució del pressupost o  una sèrie de documentació que abans s’entregava, potser faríem 
millor la nostra tasca i la nostra feina, perquè ja estic una mica farta que contínuament en 
aquest Ple  hi hagi gent que s’ompli la boca dient que no treballem; potser no treballem igual 
de bé que vostès, perquè no tenim la gent qualificada rera nostra, no disposem de la 
informació, perquè jo crec que el meu equip és molt qualificat igualment i que no ho podrem 
fer potser en deu dies, que trigaríem dos mesos però també ho podríem fer.  Acabar dient que 
ja ha quedat clar que vostès votaran en contra, perquè a més ja ho havien dit, però nosaltres 
hem cregut convenient que s’havia de defensar  i volia escoltar els motius del perquè vostès no 
voldrien recolzar aquestes propostes. Dir que nosaltres som de les persones que, encar que se’ns 
qualifiqui de dretes, no hi estic d’acord, perquè Convergència no significa que siguem de dretes 
i li podria demostrar al senyor Ramon Feré. No crec que sigui una qüestió de dretes o esquerres 
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sinó de persones.  Jo crec que en aquest cas la regidora de Benestar Social ha de patir i la 
senyora Yolanda Almagro que porta el tema de treball, joventut etc. són les persones que 
realment ho pateixen i ho veuen i per això s’haurien d’haver sensibilitzat i haver escoltat una 
mica o fins i tot nosaltres haver fet propostes, perquè si hi ha un ajuntament convergent que el 
que ha fet és incrementar, bé a tot arreu hi ha de tot així com també hi ha socialistes que són 
bones i d’altres que són pitjors i algunes que prenen més mesures socials que altres. És que 
primer són persones, abans de repreesentar un partit polític; jo li podria posar molts exemples 
d’ajuntaments que estan aplicant des del departament de benestar social subvencions a famílies 
que estan patint  i no subvencions d’aquestes que han presentat amb deu mil euros anuals sinó 
que ja fem fins i tot el doble del salari mínim interprofesional; o sigui, això vol dir més diners 
que els que s’estan donant.  Amb això jo no vull ni deixar bé ni malament però aquesta és la 
nostra proposta.  Sé que amb el tema de l’IAE també s’ha fet una mica així, com que ens hem 
sortit no sé per on.  L’IAE és un impost que ja sabem que existeix. Treballo a Cubelles, amb 
sociovergència que funciona molt bé i altres municipis; per això tinc accés a ordenances fiscals.  
Bé, treballo a la Diputació de Barcelona a l’organisme de gestió tributària que equival al que 
seria BASE, per això jo puc dir,, al marge que estic donant el meu currículum vítae, més que res 
que sàpiguen que no estic boja, que porto uns quants anys treballant en aquest organisme i que 
sé de què parlo... 
 
Sra. Suarez: Però no cal que et justifiquis. 
 
Sra. López: No és qüestió de justificar sinó d’explicar perquè tinc aquests coneixements també, 
al marge dels meus estudis universitaris.   Fent l’últim repàs ràpid sabem perfectament que l’IAE 
és un impost  que amb aquestes bonificacions sí que pot beneficiar  a un petit col·lectiu  que 
són els empresaris que guanyen o facturen més d’un milió d’euros, però també estem 
presentant bonificacions a famílies nombroses.  O sigui, no ens hem de fixar que deixaran de 
rebre com a molt de cinc mil euros un vint-i-cinc per cent... el que ens interessa a nosaltres és 
beneficiar la gent més necessitada.  Al marge d’això també dir que segons el Pla Zapatero, que 
jo estic d’acord amb ells també, perquè tot el que sigui en benefici de la ciutadania i dels 
municipis, l’any que ve s’aprovarà per serveis socials, els ajuts aniran destinats, el vint per cent, a 
serveis socials.   Jo crec que això també és una bona quantitat i aquests diners també s’han de 
tenir en compte.  Aquest milió i mig que suposadament deixarem d’ingressar segons els 
números que ha fet o li han fet al Joan Carles, que per mi, insisteixo com ha dit la meva 
companya, no són certs, perquè s’han fet a partir de l’increment  però no tornarem a donar 
voltes.  Jo crec que el que s’hauria de fer és el que ha dit l’Olga Elvira, fer una mica de 
contenció, rebaixar despesa i no remodel·lar projectes. Simplement això i que si vostès no hi 
estan d’acord, doncs bé, els ho acceptem o ens ressignem.   Que per  nosaltres hi havia uns 
motius perquè nosaltres poguem aplicar unes mesures socials i si vostès no volen, doncs, ja està 
bé. És l’equip de govern el que decideix què passa en aquest consistori i en aquest municipi. 
 
 
Sr.Sànchez: Sí que voldria fer una mica de valoració i començaré pel final, vostè que segurament 
és una bona professional, n’estic convençut, li passa una cosa que vostè treballa amb una 
estructura econòmica del nostre país del riu Foix cap  a Barcelona.  I del riu Foix cap a Tarragona 
hi ha una altra estructura econòmica, i això que no ho ha dit ningú, li dic jo, perquè això incideix 
als municipis.  És una reflexió que li faig; per tant, nosaltres sense  posar el dit a l’ull a ningú, el 
que sí és cert és que els ciutadans demanen serveis i tenen tot el dret de fer-ho estiguin o no 
empadronats, que aquest és un altre problema del riu Foix cap a Tarragona.   Per tant, com que 
la gent demana serveis  i aquest municipi com d’altres, amb el problema de l’estacionalitat  i 
amb el problema com ha dit molt bé el regidor  de règim intern del mono conreu  de 
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l’economia del nostre municipi que ha estat basada durant molts anys amb la totxana i que no 
hi ha hagut ajuntaments, pensant que algun dia això podria canviar.  En trenta anys 
d’ajuntaments democràtics no hi ha hagut cap consistori, no només a Calafell, sinó en general, 
d’aquesta situació concreta  d’aquests municipis, que pensessin  que això algun dia podia 
canviar.   Això no ha estat així i això també incideix doncs, amb el que aquí estem parlant.  
Llavors, miracles no n’hi ha.  Si Convergència que està a l’oposició en aquesta  taula pensa que 
fent la seva feina, el ciutadans valoraran que hi hagi una proposta que baixi els impostos, ho 
entenc. Però nosaltres el que hem de fer com vostès com quan els toca governar és governar. I 
això vol dir escoltar els ciutadans no només per la ràdio sinó també pel carrer, i com que encara 
tenim un municipi que pel tamany ens és fàcil escoltar la gent per proximitat, que no pas les 
grans ciutats, doncs, el que demana la gent no és que es rebaixi la urbana, sinó que hi hagi una 
escola bressol, que se’ls vagi a  buscar amb autocar... la llista seria interminable i l’Ajuntament 
es troba  en una situació de què com que farem dues escoles bressol en aquest mandat, però 
per exemple en el tancament darrer de veure la matricula d’aquest curs es trobaven uns setanta 
nens que no tenien escola entre les dues escoles bressol.  Era fàcil posicionar-se com a municipi, 
com Ajuntament  com a govern de què això els passa a molts municipis i que la iaia, l’avi, el 
municipi del costat, etc; m’haig d’espavilar com a pare.  La regidora ens va plantejar aquesta 
qüestió, ens vam  bellugar i vam aconseguir que el mòdul del carrer Andalusia que se l’havia 
d’endur la Generalitat cap algun altre poble per cobrir alguna altra necessitat, doncs, ens el 
deixessin un curs i poguéssim apaivagar aquesta problemàtica concreta.  I això ens ha suposat 
un cost amb el que no hi comptàvem.  I això ho explico, perquè com en qualsevol economia, 
inclús domèstica, succeeixen coses durant el dia a dia que no hi comptes,  però no et pots 
plantejar si ho fas o no, ho has de fer.   Llavors, si hi ha uns ingressos que nosaltres tal com ha 
dit el portaveu d’Agrupació Democràtica  que des del moment que vam veure que entràvem en 
aquest túnel econòmic negatiu de crisi, vam fer una reflexió per als quatre anys de no tocar res; 
hem d’intentar fer l’esforç perquè la gent no tingui un sobrecost dels impostos.  Clar, jo estic 
sentint tota l’estona el singular i no el plural, perquè els impostos són la urbana, són els guals, 
els impostos sobre vehicles... tots aquests es queden igual, es carreguen zero i ningú ho ha dit. 
Per tant, no parlem en plural, sinó en singular.  De tota l’exposició que fa Convergència i  Unió 
hi ha una singularitat que és la contribució urbana; la qual si en aquesta habitació d’aquí posés 
IBI, nosaltres el deixarem tancat tal i com està durant quatre anys i aquest deu per cent que és 
un increment d’un euro o de deu cèntims, però pensem que ho paga tothom qui té propietat.   
També hi ha ciutadanans que no tenen propietats i aquests han d’estar en el mateix vehicle i 
quan demanen serveis que surten sobre la marxa, com he explicat de l’escola bressol,  
l’Ajuntament ha d’intentar resoldre aquesta situació.   Per tant, no podem renunciar a l’ingrés 
que tenim programat per aquests quatre anys i feina a buscar totes aquelles subvencions que 
poguem  de tot arreu, que és el que estem fent.  S’estan aconseguint en aquest mandat 
subvencions que ja existien a nivel de programa  i que l’Ajuntament de Calafell, Montse, com 
que era tan ric no hi anava. Per tant , no tan sols estem intentant de tancar els exercicis cosa 
que no poden fer tots els ajuntaments i amb això tal i com ha dit el nostre portaveu 
d’Agrupació Democràtica,  vol dir que tot l’equip que hi ha al darrere del departament que 
lidera el senyor Joan Carles Robert està fent una bona feina i també els polítics, perquè els 
recordaré que tres mesos abans de tancar l’exercici un servidor els va fer una reflexió referent a 
l’any dos mil vuit que els tres mesos que quedaven per acabar l’any ens havíem d’estrényer el 
cinturó, perquè no ens podem permetre no poder anar a buscar subvencions.   Però jo em vaig 
informar de que si tancàvem amb un euro negatiu la porta d’anar a buscar subvencions estava 
tancada.  En el moment que l’Alcalde els explica aquesta reflexió a l’equip`de govern perquè 
tots tenen la ilusió posada en el que es vol fer durant l’exercici, fan l’esforç i aconseguim tancar 
amb aquesta situació econòmica.   I això ens ha permès, com deia molt bé l’Àngel, de poder 
trucar a les portes i mirar de tirar endavant, perquè com que portem un endarreriment històric 
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amb els serveis als ciutadans, doncs, no podem perdre ni un segon.   També és veritat que no 
ho podem fer tot de cop i per tant, és un equilibri entre la possibilitat real d’ingressos que té 
l’Ajuntament i la voluntat d’anar posant en marxa aquests serveis que fa tants anys que demana 
la gent,  i per taant nosaltres no podem renunciar-hi. Perquè tenir menys ingrés vol dir que a 
part de controlar molt bé la despesa, doncs requereix tenir aquesta situació  de què ha d’haver 
un mínim que ha de tenir aquest Ajuntament  i a partir d’ara s’haurà de pensar, encara que 
s’hauria d’haver fet abans, quins altres moviments econòmics podem fer que generin ingressos.   
Hi ha ajuntaments que aquests deures fa anys que els han fet.   Per tant, jo per resumir dir que 
del Foix cap a Barcelona hi ha una economia diferent  pels municipis i ja no parlem de la 
Diputació que no es pot comparar la Diputació de Tarragona, la potencialitat que té, amb la 
quantitat d’ajuts econòmics que dóna als municipis i comparar-ho  amb el riu Foix cap a 
Tarragona, amb la Diputació de Tarragona que  dóna el que dóna, i arriba on arriba i no són 
comparables.  Per tant, vostè està en una estructura professional treballant en un lloc que veu 
un dia a dia d’uns municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, que tenen els deures, que 
deia jo que portem de retard fets.  Pocs ajuntaments estaran fent escoles bressol a l’àrea 
metropolitana de Barcelona; pocs ajuntaments estaran fent remodelacions urbanes com estem 
fent nosaltres; pocs ajuntaments han de posar enllumenat, etzètera, etzètera.  És una situació 
que ve de lluny perquè és una estructura diferent i del riu Foix cap a Tarragona és molt diferent, 
estem en un paisatge econòmicament parlant molt diferent,  i això té incidència governi qui 
governi. P er tant, jo entenc de què, i no la menyspreo, l’opció que vostès des de l’oposició 
hagin pensat que en situació de crisi, anem a fer que la gent pensi que el grup nostre si 
governés..., perquè en definitiva el que estan dient és això, que si governessin baixarien els 
impostos.  Perquè clar, tota opció política, i és lícit, el que vol és governar; no estan aquí per 
estar a l’oposició. Tota pretensió de quan un surt ordenat en un partit polític és intentar incidir 
en un municipi per portar a terme el seu projecte. Això és normal, és lícit i per tant, també veig 
normal que vostès hagin pensat que en situació de crisi, valorin baixar els impostos.  Però la 
realitat de Calafell és  que ha de millorar la neteja, que s’han d’acabar molts serveis de molts 
carrers que estan malament; que s’ha de posar enllumenat a molts llocs que no n’hi ha,  que 
s’han de fer escoles bresol, centres sanitais de salut,  que s’ha de donar més proximitat a les 
persones perquè s’hi ha quedat a viure...  Tot això costa diners, no hi ha una vareta màgica de 
cap partit polític que toqui sobre un lloc i ja es fa per art de màgia, no; costa diners i els diners 
són els que són.    I per tant, com que no tenim cap altre operador econòmic que pugui aportar 
diner estem mirant què es pot fer,  perquè no haguem de dependre només d’aquesta situació 
de silenci, només perquè no hi ha llicències d’obra. Evidentment ens hem d’espavilar, hi hagi qui  
hi hagi governant s’haurà d’espavilar.  Aquesta és una situació i l’altra és que en aquesta 
habitació que posa IBI, ni hi hem entrat ni hi entrarem durant els quatre anys; i això que quedi 
clar,  Madrecita, madrecita  que me dejen como estoy! I per tant, nosaltres podríem caure en el 
parany d’anar-nos a la urbana i això no ho fem, però vostès és el que van fer.  I de vegades, 
Olga no s’ha de retreure res, però quan un governa té un estil i queda el que queda i queda 
escrit a les actes, a l’arxiu i quan un governa té l’oportunitat d’anar d’una forma o d’una altra; i 
nosaltres en aquest mandat vam dir des del primer dia que no tocaríem els impostos i no els 
hem tocat.  I per això he dit allò de la singularitat i l’únic impost que té el creixement linial de 
cada any és en funció de la revisió que es va fer l’any dos mil un.  I ja està, la gent ho sap, des 
del primer dia ho sap, el que la gent no espera és que el que ja sap a sobre li toquis i  li 
augmentis que és el que vostès van fer i aquesta és la veritat.  Per tant,  ara demanar-nos que 
nosaltres siguem els nens bons, home, repeteixo, nosaltres el que hem de fer és els serveis a la 
gent: llum, voreres, llars d’infants, el centre de salut... Tot això és el que la gent  i tant de bo 
tinguéssim una vareta  per tocar i tot fet; això és impossible.   Però, que hem de deixar de fer?  
No, ens hem d’espavilar i anar a buscar tots els ingressos que siguin per on siguin, perquè aquí 
el més espavilat és el que s’ho emporta i per tant, si s’ha d’anar a Madrid, doncs, a Madrid i si 
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s’ha d’anar a Barcelona, doncs, a Barcelona i si em fessin anar a París, doncs on sigui.   Però, 
anar a buscar diners pel meu municipi, pel nostre poble que pugui sortir d’aquest retard històric 
que té amb els serveis a les persones, doncs bé, crec que això d’escola bressol, millorar el carrer, 
a qui està destinat? Perquè, és clar, és fàcil caure amb la contradicció i vostès hi cauen, perquè 
clar, l’evidència està claríssima i totes aquestes coses que estem fent per qui són sinó per les 
persones?  Són per les persones.  I per això ho estem fent, per les persones que vivim en aquest 
poble. Per tant, el que està clar és que, vostès el que demanen és rebaixar, doncs  rebaixar que 
l’Ajuntament té ingressat cada any el que té quantificat com a contribució urbana, aquest any 
rebaixem aquest ingrés que l’Ajuntament percebrà.  Aquesta és la seva proposta, perquè si 
nosaltres sense tocar res d’aquesta habitació de l’IBI, vol dir que tenim un ingrés, el que sigui, el 
que està programat anualment.  Si nosaltres féssim cas de la seva proposta de l’IBI  que esperem 
una xifra, posem deu, rebríem menys de deu, així de clar.    I per tant, nosaltres, si tenim previst, 
perquè hem fet el càlcul dels quatre anys que rebrem deu, doncs, nosaltres evidentment rebrem 
deu, però per fer totes aquestes necessitats que té l’Ajuntament de Calafell i que, de ben segur, 
que en aquest mandat de quatre anys ni molt menys arribarem a on ha d’estar, perque portem 
un retard històric, torno a repetir.  I per tant, hem d’intentar que quan abans arribem a què la 
gent tingui els serveis millor.  I aquesta és la línia de treball; per tant, escolteu, jo només deixar 
clar que de tots els impostos que paguem els ciutadans només n’hi ha un que és la urbana, que 
no toquem sinó que senzillament el deixem tal com està des de que vam entrar.  
 
Sra.Elvira: Si em permet un incís per al·lusions, nosaltres sí que som de dretes  i ho diem ben 
clarament, però sí voldria deixar palès quan abans ha fet la diferència entre esquerres i dretes 
que ja ho he dit durant la meva primera intervenció  que nosaltres sempre hem estat a favor de 
la baixada d’impostos i així ho hem fet a diverses parts de l’Estat espanyol.  L’únic que sí vull 
deixar palès són dues coses concretes: en primer lloc, dir que en front d’aquestes devallades de 
números /de milió i mig... precisament per aquesta manca d’informació no sabem quin impacte 
pot arribar a tenir en la nostra ciutadania aquest canvi de política fiscal i en segon lloc per la 
manca d’alternatives a aquesta rebaixa d’ingressos, per manca d’alternatives o bé rebaixa de 
despeses o bé una altra font d’ingressos... , per aquests dos punts considerem per part nostra 
irresponsable votar a favor o en contra i per tant, ens abstindrem.   
 
Sr.Verge: Bé, nosaltres amb coherència amb la primera exposició pel que fa el pla de mandat i 
perquè volem arribar al dos mil onze complint al màxim del que ens vam exigir quan vam entrar 
al dos mil set, votem en contra de la proposta. 
 
Sr. Olivella: Bé, si em permet senyor Alcalde per al·lusions perquè vostè ha estat parlant mitja 
hora, i dient el que ha dit, nosaltres no veníem amb cap mena de polèmica, però sí que sabíem i 
prevèiem que sortiria tot el que ha sortit: el discurs del senyor Alcalde i dels seus acompanyants. 
Però, ja li vaig dir a portaveus que nosaltres no hem vingut a fer electoralisme però sí a seguir 
una coherència i a mostrar-nos transparentment com som i no avui dic una cosa i demà en dic 
una altra.  Senyor Alcalde, si vostè realment el que diu al Ple sempre que ens avorreix amb uns 
discursos  llarguíssims i perdoni, però és que ho fa molt llarg  i li dic perquè s’ho pensi. Si 
realment el que diu es fes potser fins i tot jo el votaria, però com que realment el que vostè fa 
és parlar molt bé, deixar-ho caure però després no surt res del que diu, doncs això ens omple de 
jòia que vostè vagi parlant mitja hora seguida.  Miri, potser l’he atacat molt directament però 
vostè també ho està fent durant tota l’estona., mitja hora atancant-nos directament.  Per tant, 
nosaltres avui hem plantejat un Ple que no veníem a fer electoralisme sinó simplement seguir 
una coherència que vostès han plantejat que aquest any no pagaven impostos i aleshores 
nosaltres vam dir que hi havia un error perquè no s’han adonat de què l’IBI sí que puja; llavors 
vam fer aquest estudi, ens vam assessorar i ho vam plantejar.  No hem vingut a fer res més, 
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sabíem que avui la cosa sortiria per aquí i perquè vostès han vist com un atac.  Nosaltres hem 
fet una proposta que com a oposició tenim dret a fer i no hem vingut a barallar-nos amb ningú; 
simplement hem dit, i a més s’ha explicat molt bé per part dels regidors i de les regidores el 
motiu, i es va dir ahí que si es volia es podia parlar en comissió; sembla ser que no s’ha volgut 
pels motius que siguin i vostès tenen els seus raonaments i nosaltres ho entenem, vostès estan 
al govern i nosaltres a l’oposició i doncs pel que sigui tenen pensat fer-ho d’una altra manera i 
ja ens sembla bé; però nosaltres hem volgut dir el que pensàvem i res més.  No retreure si vam 
pujar els impostos, ja ho vam dir que els vam pujar, no cal que ens expliqui allò del Foix, i sobre 
les Diputacions, si té més recursos la de Barcelona que la de Tarragona, és perque primer que 
no ha traspassat totes les seves competències i per altra banda que per nombre d’habitants té 
molts més diners.  Vull dir que si anéssim a treballar amb aquests punts, crec que avui no 
veníem a fer això, sinó simplement a demanar que la pressió, o sigui si vostès deien que no 
augmentaven els impostos aquest any nosaltres senyor Alcalde hi estem totalment d’acord i això 
ja li vaig dir ahir a portaveus que nosaltres recolzem la postura del govern en aquest moment 
encara que en d’altres moments no s’ha fet. Per tant, torno a repetir o ho diem públicament 
que rectificar és de savis i si en un altre moment ho vam veure d’una altra forma o un altre grup 
ho va veure d’una altra manera, nosaltres ara els recolzem la idea de què no s’apuja la pressió.  
Llavors, demanàvem que dins d’aquesta línia, no per trencar línies Àngel del dos mil deu, que 
sembla que no t’hagis enterat del que estem fent avui; això no és cap línia, és simplement tenir 
els mateixos diners i vostès que sempre diuen que tenen tanta imaginació, doncs, és buscar-la.  
Nosaltres demanàvem que si en totes les coses recaptaran el mateix que l’any passat, doncs que 
en aquesta també ho fessin.  I el deu per cent continuarà igual aquest any i l’any que ve, 
independentment del coeficient.  Vull dir que, és igual Àngel, ja t’ho explicaré més 
personalment en un altre moment, perquè no ho entens.  El que demanàvem senyor Alcalde, 
era seguir en aquesta línia intentant reduir aquesta pressió A alguns ciutadans i ciutadanes des 
del nostre punt de vista.  Els preguntàvem si els sembla bé o no; vostès diuen que ja els va bé 
així, doncs molt bé, nosaltres ho acceptem  Jo crec que tot ha vingut de quan la Montse va estar 
a la Comissió es va plantejar i va haver la possibilitat per part del regidor de parlar-ne i fer 
alguna cosa més i ella va dir que li agradaria intentar fer això, però com que se li va dir que 
aquest any estava com estava, ho hem volgut debatre d’una manera legal que ens empara el Ple 
i la Llei que és de presentar-ho aquí.  I res més, no busquin una altra cosa, i nosaltres amb els 
períodes que estem aquí si ens necessiten per qualsevol cosa aquí estem per dialogar, el que 
passa és que potser ens falta diàleg senyor Alcalde. 
 
Sr. Sànchez: Senyor Olivella, ja hagués volgut jo quan era al seu lloc a l’oposició que 
m’haguessin tractat com l’estic tractant, perquè normalment ha de parlar una persona en 
representacio d’un grup i jo estic segur que vostè a la Diputació aprendrà coses políticament, 
perquè el món no s’acaba a Calafell. 
 
Sr. Olivella: Vostè és omnipotent i ho sap tot... 
 
Sr. Sànchez: Jo crec que vostès com a grup han pogut parlar àmpliament, i això no m’ho podà 
negar el punt que vostès avui havien de defensar.  El que vull dir és que tan de bo que quan jo 
era al lloc de vostè hagués pogut tenir aquesta possibilitat i facilitat. Per tant, escolti, ja està dit 
tot  tothom ha pogut opinar i ara passem a la votació, si us plau. 
 
Sr. Olivella. Senyor Alcalde, jo li agraeixo aquesta tolerància i el to amb el que estem parlant, 
però li agrairia que se’n recordés de què a l’altra època ja sabem com anaven els plens. Vull dir-
li que vostè sempre ha parlat el que ha volgut als plens; només li vull dir això i que votem a 
favor. 
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Sr. Sànchez: No és així perquè no podia parlar el que volia parlar, però bé passem a la votació. 
 
Sr. Ferré: Bé, nosaltres  no podem donar suport a una moció en un Ple amb propostes que  
evidentment rebaixen l’interès de l’Ajuntament; el que no podem fer és aguantar un doble 
discurs. en aquest cas de Convergència i Unió que  proposa que rebaixem els impostos i per tant 
l’ingrés de l’Ajuntament i per altra banda al butlletí municipal van dient que no fem coses.  Com 
que no podem baixar el nivell d’inversió ni de despesa corrent perquè el que hem de fer és 
mantenir aquests serveis que donem als ciutadans i suposo que tampoc voldran és que insinuem 
que podem baixar fins i tot el Capítol I, que precisament estaríem fent l’efecte contrari del que 
és pretén que és no reduir llocs de treball, per tant, el que ens queda és mirar d’ingressar 
aquells diners, aquells recursos que fan que tot això sigui possible i sigui viable. Per tant, 
evidentment no podem votar en contra per aquests motius.   
 
Sr. Sànchez: Doncs, queda desestimada la moció 
 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:45 , i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 


