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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2012/4PLE2012/4PLE2012/4PLE2012/4    
    
A Calafell, en data 30 de març de 2012, es reuneixen els membres del Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICART, i amb l'assistència 
dels regidors anomenats a continuació, assistits per la secretària accidental de la 
corporació senyora Àgueda Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
extraordinari amb urgència de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a.SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADO JUAN 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. RAFAEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. JUAN JOSÉ IGLESIAS SÁNCHEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:    Mireia Ayats Escarré, interventora accidental 
 
 
I a les 12:00, el senyor president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
 
1.1.1.1. RATIFICACIÓ RATIFICACIÓ RATIFICACIÓ RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓDE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓDE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓDE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ    
    
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: ratificar la urgència de la sessió 
    
2.2.2.2.        APROVACIÓ DEL PLA D'AJUST DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, SEGONS APROVACIÓ DEL PLA D'AJUST DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, SEGONS APROVACIÓ DEL PLA D'AJUST DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, SEGONS APROVACIÓ DEL PLA D'AJUST DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, SEGONS 
REIAL DECRETREIAL DECRETREIAL DECRETREIAL DECRET----LLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRERLLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRERLLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRERLLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRER    
  
Vist que s’ha elaborat per aquesta Corporació Local, d’acord amb la seva potestat 
d’autoorganització, el present Pla d’Ajust que es transcriu en aquest acord. 
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Vist que amb data 29 de març de 2012, s’ha informat favorablement per la Interventora 
Acctal., l’esmentat Pla d’Ajust.... 
    
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb la mateixa, i de conformitat 
amb el que s’estableix a l’article 7 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es 
determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament pel pagament a proveïdors de les entitats locals, i la Disposició 
Addicional Tercera del Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel que s’ha creat el Fons 
pel finançament dels pagaments a proveïdors, la Tinent d’Alcalde de l’Àrea proposa a la 
Comissió Informativa de Serveis Interns–Hisenda de l’Ajuntament de Calafell, per la seva 
posterior aprovació pel Ple de la Corporació, l’adopció del següent  
 
ACORDACORDACORDACORD    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar el present Pla d’Ajust, que s’adjunta com annex, el contingut del qual 
compleix amb els requisits previstos en l’article 7 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de 
febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per 
establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON. Remetre el present Pla d’Ajust, el dia següent de la seva aprovació pel ple al 
òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i 
amb firma electrònica. 
 
 
Sra. López: Bon dia.  En un principi, comentar-vos que, aquest Ple és extraordinari i 
urgent, en el sentit de què,  com tots sabeu, el Ministeri arrel del Reial Decret, ens van 
donar unes directrius, i que per la premura del temps, doncs hem anant fent la feina fins a 
l’últim moment. I aquest és el motiu pel qual no s’hagi pogut fer abans, o dins del Ple 
ordinari, com hauria calgut.  O sigui, el que ha de quedar clar és que, no hem disposat del 
temps adequat, per poder exposar-ho, en aquest cas informar, com ens hauria agradat, a 
la resta de membres del consistori. No obstant, s’ha tingut la millor intenció a l’hora de 
fer-lo aquest matí, i que quedés tot en consens i s’han respost les preguntes que ens han 
formulat diferents membres del consistori. 
 
A veure, primer de tot, aquest pla d’ajust ve condicionat arrel de la certificació de les 
factures pendents que vam enviar al Ministeri el 15 de març. En un principi, aquestes 
factures pujaven a 6,5 millions d’euros, i la condició perque ens facilitessin poder accedir a 
aquest crèdit que, creiem que ens pot atorgar l’Estat, hem de presentar en 15 dies, un pla 
d’ajust.  
 
Nosaltres, aquest pla d’ajust, és pel periode 2012/2022, segons estableix el  decret 
4/2012. Per tant, nosaltres estem complint el Real Decret, que ens ha fet arribar el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
El que hem intentat a través d’aquest pla d’ajust, és ser curosos, i, posar seny, de com 
farem per tornar aquests euros, si ens l’atorguen. En un principi, s’han pres unes mesures i 
hi ha dues opcions, que són: contenció de la despesa, que nosaltres, hem fet, en el 2012. 
O sigui, aquesta feina, aquesta tasca ja s’havia fet. Nosaltres en el presupost 2012, ja hem 
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fet la reducció i una contenció de la despesa, bastant austera, i queda palès. Fins i tot si 
mirem les dades, es veurà que s’ha aconseguit reduir en 1.000.000 €, i a més a més, 
també ens obligaven,  hi havia un nivell, d’ingressos, que és el que nosaltres hem fet i hem 
complert amb l’aplicació. He aplicat el Reial Decret i a més a més, nosaltres prevèiem el 
que és, una actualització, a l’actualització del IPC, i mantenir els plans d’inspecció 
tributària iniciats, per evitar el frau; que jo crec que és una qüestió de sensibilitat i de 
responsabilitat per part de l’equip de govern, i de tota la ciutadania, de què tothom 
estigui igual, en aquest sentit. 
 
S’han mirat els números, s’ha parlat a la comissió i podria ser un Ple molt tècnic i molt 
económic, i jo entenc que, el que ha de quedar clar són les 2 linies a seguir, que són sobre 
tot la contenció de la despesa, que, per un acte responsable, l’equip de govern, ja l’havia 
fet, i la va manifestar en aquest cas en el presupost! I, tenir un control en el que és el 
tema dels ingressos. 
 
Vull que quedi clar, que un pla d’ajust no és un pressupost, perquè tothom ho confon, i 
crec que, ha de quedar clar que el pla d’ajust és un pla d’ajust. En aquest cas, el que es té 
en compte, és la recaptació.  O sigui, no ens oblidem que és la recaptació líquida, o sigui, 
no el que està pressupostat que segurament es preveu, que cobrarem, sinó, realment, el 
que s’ha cobrat, i partint d’aquesta base. a partir d’aquí, és com s’han fet els números. 
 
El Real  Decret ens diu, i és molt clar, que s’ha de cobrir i hem de tenir clar que, cada any 
per poder disposar i per poder treballar aquest pla d’ajust, hem de tenir, el que es diu un 
romanent líquid de Tresoreria positiu. I nosaltres, no només amb aquest pla d’ajust, el que 
garantim és un romanent líquid de Tresoreria positiu, sinó també, un estalvi net. Amb els 
deures i gràcies als deures que vam fer, aprovant el presupost de 2012, i una série de 
mesures, que realment aplicarem, en aquest mandat; per un tema de responsabilitat 
política, perquè no es digui que nosaltres estem hipotecant el futur, d’aquest Ajuntament. 
Més que res, jo crec que amb aquestes paraules tenco el meu torn, i si de cas, al final, 
quan es tanqui el torn, ja faré els aclariments que calguin. Gràcies. 
 
Sr. Parera: Aixó nosaltres ho tenim bastant espés, pel sol fet de què, no hem pogut 
estudiar l’assumptei aquí com veiem que sembla que anem a parar amb els números, 
anem fins a l’any 2022, tota una série de coses, i estem parlant de pla d’ajut.  També, 
lògicament, les últimes paraules de la ponent, que diu que aplicarem, aplicareu o 
aplicaran, depèn de tal com vagin les coses.  També hi ha una altra cosa que jo no he 
parlat encara i perdoneu-me companys que no hagi parlat, peró jo també, personalment i 
en el nom del meu partit, el que trobem a faltar, és que no sabem res de l’auditoria; no 
sabem res de tot aixó.  De totes maneres, això, a nosaltres se’ns  ha complicat una mica. 
Ara, al sentir una mica a la ponent, lògicament que la felicito per ser clara, per parlar clar 
el català, la felicito, però, lògicament després de sentir això, nosaltres esperem el moment 
de tornar a sentir més coses. 
 
Sra. Elvira: Si, moltes gràcies. A veure,  en primer lloc, jo crec que, bé, explicar una mica, la 
meva companya ho ha fet, però la visió nostra des del partit Popular, una mica més de 
carrer, que seria, bàsicament el que estem passant avui, dir-li a la ciutadania que és el 
deute que tenim amb proveïdors, i que, gràcies a l’Estat, que ha pres aquest tipus de 
mesura i que el que ens dóna és una manera de posar ordre en alló que es deu i com 
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pagar-ho. Jo crec que, bàsicament és aixó, el que estem intentant fer és, en primer lloc 
informar del deute a l’Estat, i en segon lloc, dir-li a l’Estat com podem fer front a aquests 
diners que ells, en primer lloc, ens podrien anar avançant, si és que s’aprovés, i, com faria 
front aquest Ajuntament al deute, del qual estem parlant. Per part del partit Popular, 
defensar que aquest pla d’ajust, lógicament ha estat fet molt ràpid. O sigui, hem treballat 
molt, la gent del departament ha treballat molt, però ho dic pel tema de la premura en el 
temps.   L’Estat ens ha donat poc temps per defensar i per treballar aquest tema, però en 
aquest poc temps, el departament ha fet la seva feina. Hem demostrat que, la data límit 
era demà, i avui mateix, podem presentar aquest pla d’ajust, que per nosaltres és bàsic. 
Hem fet els deures. L’Estat, doncs, ho ha demanat i nosaltres ho hem fet. Hem demostrat 
que ho podem fer. Hem demostrat que aquest pla d’ajust es correspon amb una realitat 
que, es podrà fer front a nivell d’Ajuntament, i el que bàsicament vam defensar aquesta 
iniciativa des de l’Estat, perquè és una manera de què, a nivell d’ajuntaments, ja no pel 
nostre, sinó per tot l’Estat, el que s’ha de fer, és dir què es deu, i intentar, que els 
ajuntaments facin els deures tots. Que puguin dir: ‘es deu això i ho podem pagar 
d’aquesta manera’. Jo crec que una cosa tan bàsica mai s’havia fet i crec que, per part de 
l’Ajuntament de Calafell, estic segura de què, tot allò que hem posat a sobre dels papers, 
amb aquest pla d’ajust, es portarà a terme. Moltes gràcies. 
 
 
Sr. Ferré: Si, farà la intervenció el company, Joan Carles. 
 
Sr. Robert: Si, gràcies senyor alcalde. Bon dia a tothom. Bé, avui ens trobem en un Ple, 
com molts ajuntaments es deuen trobar, i es per elaborar i aprovar el pla d’ajust per poder 
pagar als proveïdors, que, pateixen un cert retràs, amb el cobrament. De fet, l’esperit del 
Ple, totalment adient a les èpoques que estem, és lògic que els proveïdors de 
l’Administració, hagin de cobrar el més aviat possible, sobre tot quan observen aquests 
retards importants. 
 
Començaré, amb algun comentari sobre la ponència que ha fet la regidora d’hisenda, la 
senyora López, dient que, s’han aplicat mesures de contenció, que ja es van observar al 
pressupost.  Amb això no estariem d’acord totalment, perquè nosaltres, en els plens dels 
pressupostos, ja els vam recomenar que, miressin de revisar els contractes i, avui no s’ens 
ha parlat de què s’hagi observat, o qie hi hagi algun treball fet ja, per revisar els 
contractes.  Per lo tant, crec, que la contenció de la despesa, encara no s’ha fet de la 
forma més  pulida possible. 
 
 
Quan ha parlat dels ingressos, que ha passat una mica per sobre, s’ha oblidat de comentar 
que pugen totes les taxes del nostre municipi, i que, tot i que no es obligatori al 2013, 
pujar l’IBI, aquí a l’Ajuntament de Calafell, es manté l’augment i això dóna peu a l’Estat 
per poder fer. Però, no és obligatori, sinó discreccional de cada Ajuntament. Crec que han 
estat dos lapsus, que s’haurien de recollir, almenys per part de l’oposició, perquè la nostra 
tasca és vetllar, perquè la informació surti el més bé possible. 
 
Estic d’acord amb que és un tema tècnic i econòmic, i vull creure, que aquest treball ha 
estat elaborat totalment pels serveis tècnics de l’Ajuntament.  Per tant, en principi no hi ha 
res a dir, perquè l’informe tècnic és favorable. Estem d’acord també que no és un 
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pressupost, però serà una eina amb la que s’haurà de treballar més profundament que 
amb el pressupost, perquè, com ha dit la regidora, sí que s’hauran de complir una sèrie de 
requisits del Reial Decret, i aixó és una obligació; que potser els ajuntaments fins ara no 
tenien. Però, amb aquest Reial Decret, sembla que hi ha un control més exhaustiu per part 
de l’Administració superior, i això, si que crec que serà bo.  No serà una iniciativa de 
l’Ajuntament, sinó de l’Administració general que, hi ha ajuntaments que han patit unes 
sorpreses, bastant més importants que la de l’Ajuntament de Calafell. 
 

Estic content de sentir, que han treballat vostès, per obtenir, el romanent líquid de 
Tresoreria positiu, com no podia ser d’una altra manera perquè, en els darrers anys com 
vostès saben, sempre ha estat positiu.  No entenc perquè ara hauria de ser negatiu.  Per 
tant, jo la felicito senyora López, per treballar exhaustivament, per mantenir el que ja es va 
trobar, i era el romanent líquid de Tresoreria positiu, i a més a més,  garanteixen l’estalvi 
net, cosa que també s’havia garantit en els anteriors exercicis. Per tant, és un tema de 
continuitat. Veu vostè que l’Estat dóna unes línies, que l’Ajuntament de Calafell ha anat 
observant durant els darrers anys, i per tant, estariem d’acord amb què aquestes íinies són 
les que s’han de seguir mantenint. Ara bé, s’han deixat també de comentar alguns 
aspectes importants d’aquest punt de l’ordre del dia d’avui í és que dins de les factures, 
que l’Ajuntament de Calafell s’ha trobat, que deu a proveïdors, n’hi ha que haguessin 
tingut consignació o tenien consignació pressupostària a 31 de desembre, i factures que 
no. La casualitat és que, hi ha un efecte, en aquest expedient, que és una sentència d’un 
proveïdor antic, de l’Ajuntament de Calafell, que, concretament és autocars Plana.  Un 
procediment, que es va iniciar, per part d’aquesta empresa contra l’Ajuntament de 
Calafell, l’any 2002, si no recordo malament. Gairebé puja un milió i mig d’euros. O sigui, 
jo, crec que, fora bo, haver dit aixó, perquè, realment, que nosaltres tinguéssim constància 
efectiva de factures, no una sentència, sinó factures que es deuen a proveïdors, si li treiem 
l’efecte d’aquesta empresa, no són els 6 .300.000 i escaig d’euros, sinó que són 
4.800.000 €, que això, per comparar amb altres ajuntaments, encara ens beneficiaria. I 
aixó, també és fruit, d’una bona gestió que s’ha fet fins ara, a l’Ajuntament de Calafell. 
Que no dic, que vostès no hagin fet una bona gestió aquest segon semestre de 2011, en 
què han estat governant, peró que ja ve encarrilada de la legislatura pasada. Per tant, si 
treiem aquest efecte que vostès han passat així per sobre, una quantitat important, com 
és aquesta sentencia d’autocars Plana, que significa, més del 23% del total del deute que 
reconeix a l’Ajuntament, doncs home, sap greu. Per  tant, nosaltres, havíem de fer 
esment, en aquest detall. 
 
També cal dir, que les factures, que són anteriors al 2011, concretament són set. 
D’aquestes 1.200 factures que passen avui, que se n’ha donat compte en una comissió 
informativa, i són fruit del pla d’ajust aquest, que presentem avui, són set i que no arriben 
als 7.500 €. Això significa, pràcticament el 0% d’influència de factures que són anteriors a 
l’1 de gener de 2011. Si a més a més, diem, bé, doncs escolta’m, anem a veure què va 
passar, al darrer semestre que vam governar, que seria de l’1 de gener de 2011 al 30 de 
maig de 2011.  Aquí trobem setze factures, en total incloent les set que són d’abans de 
2011. Setze factures que no arriben a 35.000 €. Això significa, no arribar al 0,10% de 
l’import total, d’aquest import. Per tant, el 99% de factures que es passen avui, 
corresponen a factures del segon semestre de 2011. Dit d’aquesta manera, bé, es pot 
agafar pel cantó que es vulgui. Es podria agafar pel cantó bo, i és que, fins al primer 
semestre, es va anar pagant, a mesura que es va podent totes les factures, per ordre de 
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venciment. També es pot agafar pel cantó dolent, que seria, una acumulació de deute, 
segurament per manca de tresoreria, important. Bé, no sé, cadascú que ho agafi pel cantó 
que vulgui. La solució com és lògic i normal, no l’ha proposada l’Ajuntament, sinó que l’ha 
hagut de proposar una altra Administració. 
 
I per acabar la primera intervenció, senyora regidora, jo sí que li voldria dir, que no sé els 
altres ajuntaments com estan, segurament estaran pitjor que nosaltres, aixó vostes no ho 
han reconegut mai. Jo no vull dir que la situació a l’Ajuntament sigui per tirar flors i violes, 
però tampoc estem tan malament, com podríem haver estat, en cas de mala gestió per 
part nostre. Per tant, vostès poden seguir endavant i poden seguir endevant amb una 
mica més de tranquilitat que altres ajuntaments, i vostes ja reconeixen, que es pot fer 
front, a en aquesta quantitat! Si no haguèssim tingut aquesta sentendcia que ens ha 
vingut, en aquesta època, concreta, pues encara haguèssin pogut tirar endevant més, 
tranquil·lament, i bueno, escolti’m, jo crec que vostes encara tenen algo de recorregut, si 
compleixen, totes aquestes normatives que, es desprenen del real decret. Per lo tant, jo si 
que li demanaria ara, no se si hi ha altres ajuntaments que ho demanaran o no a 
l’oposició, no és que li demani a vostè, perque s’hagi fet o no una cosa mal feta, si no 
que, malauradament, aquest decret va adreçat, al proveïdor directe amb l’ajuntament. 
Aquí, hi ha proveïdors que són bastant importants. Pensem que els grans proveïdors, 
gairebé, acumulen  més del 80% de tot aquest import. Si nosaltres comptem, que el 29% 
és per la recollida de brossa i neteja dels jardins, que el 24%, és per la neteja diària, que 
més del 12%, és per la companyia d’aigües…  Home, són proveïdors importants, que 
s’enduen el 80% d’aquestes factures i això vol dir que, al petit empresari ja se li ha anat 
liquidant paulatinament. I a aquestes grans empreses, si es fa una revisió del contracte 
doncs, potser, es pot reduir aquest import a la llarga  i el que li vull demanar és, que si un 
subcontractat depèn d’aquestes empreses, que són les que tenen relació directa, mirem 
de fer tot el possible, perquè, el contractant original o directe, quan rebi els diners, miri de 
pagar al subcontractat, que va fer la feina per l’Ajuntament.  I no vulguin fer que això no 
és cosa de l’Ajuntament, perquè és cosa de les empreses. Se li d’hauria de dir a les 
empreses, jo li demanaria, que les empreses aquestes que rebran els diners, destinin els 
diners per al que són, que és per pagar als subcontractats, que ells podrien tenir. Gràcies. 
 
Sra. Suàrez: Moltes gracies. Bon dia. Bé, fem un repàs de tot plegat, del perquè estem 
aquí, que és per aprovar el pla d’ajust que presenta l’Ajuntament de Calafell, per poder 
sol·licitar un crèdit, per poder pagar els 6,5 millions d’euros que hem certificat que tenim 
de deutes amb els proveïdors. Evidentment, quan es presenta un pla d’ajust, vostès saben 
perfectament, que s’han de presentar unes mesures de contenció; i aquestes mesures de 
contenció, ja s’han vist reflectides en el que són els contractes.  I vostes saben 
perfectament, que en el llençol que s’ha d’acompanyar en el que és tota l’explicació, hi ha 
aquesta reducció de diners, que es destinen al que són els contractes i a aquesta feina. 
Evidentment que l’hem començat a fer i desenvolupar, com podran veure, i aquest és el 
compromís que s’ha adquirit i s’adquireix en un pla d’ajust, perquè saben perfectament, i 
com, ens han recordat en la comissió informativa que hem tingut abans per part del 
director de Serveis economics, que si no complim amb un pla d’ajust, i el romanent líquid 
no és positiu, no tindrem dret a poder fer inversions en el proper any. Per tant nosaltres, 
com a equip de govern, estem assumint la nostra responsabilita i plasmant en un paper el 
que farem i com reduirem la despesa, a part de controlar els ingressos.  
 



 

7 
 

No vulguin fer demagògia amb aquesta història dels ingressos, perquè ja comencen, i 
vostes d’això en saben molt.  No pugem totes les taxes, vostès saben perfectament que 
això no es així, i que en el quadre que s’acompanya, en tota l’explicació i el pla d’ajust que 
s’acompanya i s’envia al Ministeri, no diu pas que pugem totes les taxes ni molt menys. I, 
a part, no vulguin dir tampoc, que és opcional el fet d’haver de pujar l’IBI, quan saben 
perfectament, que aixó es mentida, i que ve imposat, per la normativa espanyola. Perquè 
sinó, s’hauria de pujar el percentatge i no es pot pujar.  
 
Saben perfectament que el Reial Decret 20/2011 de 30 de decembre, ho especifica. Saben 
que s’han fet les consultes oportunes i saben que, s’inposen pel tipus de gravamen.  No 
diguin que no, perquè és molt senzill fer veure que això no és així, i que l’equip de govern, 
el que vol, és augmentar l’IBI,  perquè saben perfectament que enguany al 2012, teníem 
l’oportunitat d’augmentar-lo, i la nostra voluntat no ha estat aquesta, i s’ha vist reflectida 
en una minoració d’ingressos, perquè no hem augmentat l’IBI, tal i com s’hagués pogut 
fer. 
 
Romanent de Tresoreria positiu, clar, si no es té en compte l’efecte SOREA, que és el que 
vostès van obligar a què es tingués en compte a partir del 2012 i és que nosaltres deixem 
de cobrar un canon, que vostè van cobrar automaticàment, i es va reflectir tot en l’any 
anterior.   Naturalment, així qualsevol treu líquid de tresoreria positiu, cobrant de cop tot 
el que s’ha de cobrar d’aquí al 2021. 
 
Factures que es deuen. Vostès diuen que, es deuen 6,5 milions, però és clar, si d’aquests 6 
milions i mig treiem el milió i mig que correspon a la sentència del Plana, doncs la nostra 
gestió ha estat eficaç, meravellosa, i impoluta.  Home! Doncs, que vostès ara, a data 
d’avui, diguin que aquests diners no s’haurien d’haver pagat, doncs, crec que és una mica 
vergonyòs per part seva, perquè saben perfectament que la sentència va sortir favorable a 
Plana.  Saben perfectament que la sentència, el jutge obligava, a fer la concessió d’aquest 
servei i canviar la concessió d’una empresa a una altra. I saben perfectament que vostès 
van demanar, expressament, que es calculés una indemnització, per pagar a Plana, per no 
haver de canviar i per no haver de complir la sentència que deia el jutge. El jutge deia que 
hi havia dues opcions, bé, deia que l’opció era canviar el servei.  I vostès van ser els que 
van decidir, que, aquest servei no s’havia de canviar i que s’havia de calcular una 
indemnització per l’empresa anterior. Per tant, el milió i mig, és conseqüència de les seves 
decisions i crec que haurien d’assumir d’una vegada per totes, aquestes decisions que 
prenen, perquè l’efecte SOREA, també va ser una decisió de l’equip de govern anterior, al 
igual que ha estat aquesta decisió del milió i mig d’euros de la sentència de Plana, que 
nosaltres, doncs, hem hagut d’assumir la responsabilitat, i hem hagut de dir que, 
efectivament, aquests diners es deuen a aquest proveïdor. 
 
Que del primer semestre de 2011, només hi hagi set factures, segons vostès, perquè 
vostès han estat els que l’han comptat, no pas nosaltres,  perque s’entén que és tot 
l’exercici, i aquesta és la responsabilitat, home, doncs,  encara ’Déu ni do!  Si tenim en 
compte que des de gener a maig de 2011, vostès es van gastar el 80% del pressupost del 
2011, doncs, si a això li sumen les disset factures aquestes que diuen, doncs, ‘Déu ni do’. 
Si això, per vostès,  és eficàcia en la gestió del pressupost, doncs, ‘que venga Dios, y lo 
vea’. Clar, es molt fàcil, però en principi, a la canalla el que sempre se’ls ha dit és: ‘tu 
sempre has de fixar-te en el que està més amunt, i el que està millor. No pas fixar-te en el 
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que està per darrere teu, perquè sinó mai pots evolucionar’. Llavors, que hi hagi 
ajuntaments que estan pitjor que nosaltres, doncs bé, pobres d’ells, perquè si nosaltres ho 
estem passant així, i hem de prendre aquestes decisions, doncs imagineu-vos els que estan 
per sota nostre! Però,  també n’hi ha d’altres que estan molt millor, i que, n’hi ha d’altres 
que tenen, doncs, una gestió que han realitzat, i que ha estat positiva. Per tant, crec que 
el que hem de fer, és assumir la responsabilitat i així ho hem fet, no no més assumint-la i 
dient què farem, sinó posant tot en un paper,  presentant-ho davant del Ministeri,  
explicant i acompanyant aquest llençol i aquest números. Explicant doncs tot les mesures 
que es duran a terme i, a partir d’aquí, doncs, assumir que, si fem les coses com s’han de 
fer, doncs el que fem és salvar el futur per l’ajuntament de Calafell, per les inversions del 
municipi. Res més, gràcies. 
 
Sr. Parera.  A veure, gràcies ponents, gràcies Montserrat López, gràcies Sandra Suàrez, 
gràcies, però mireu. Mireu, jo, no he fet cap discurs i no tinc necessitat de fer-ne cap. 
Només 4 paraules, que creiem que són la mare dels ous. Aquest pla d’ajust, nosaltres 
creiem, que aixó, i parlo pel nostre Ajuntament, no parlaré d’altres municipis,  que els 
problemes, si en tenen, són d’ellss i sinó  en tenen millor. Però,  nosaltres, després de 
sentir a tots una mica, em fa l’efecte que tampoc és un problema massa gros. Però si que 
considerem i considero que això serà una argolla per l’Ajuntament, d’obligacions de pagar 
aquests euros. En resum, i tancant així, no m’allargo més, els pròxims anys, jo no parlo de 
l’últim any, els próxims anys, tancarem sempre amb dèficit. I aquí, la ponent última, ha 
parlat d’una empresa, i lógicament, comencem per l’empresa de la que s’ha parlat, i per 
les que no s’han parlat, que aquestes tenen el mateix dret a cobrar. Per l’Ajuntament de 
Calafell, aquest pla d’ajust, que suposem que cobrarem, que suposem que podrem pagar, 
però en resumides comptes és que tindrem dèficit; Per tant, acabarem sentint una 
miqueta més, opinions d’algun altre, però, el criteri, ja ho tenim bastant clar.  
 
Sra. Elvira: Si, breument, dos comentaris molt breus. En primer lloc, el partit socialista ja 
m’ha agradat aquesta afirmació que ha dit, que en aquest segon semestre s’han fet coses 
ben fetes, ja m’agrada aquesta afirmació. 
 
En segon lloc, comentar, les incongruències que de vegades, en un discurs es poden 
arribar a dir, perquè, per una banda, vostè valorava les factures del primer semestre, per 
una altra deia que, el 80% d’aquests deutes que parlava, era a nivell serveis. Vull dir, 
llavors queda palès que, bé, la gestió potser ha estat comuna i no ha estat de l’actual 
equip de govern. 
 
El tema que ha dit la meva companya de Convergència, d’assumir les decisions preses. Jo 
crec que nosaltres, ara estem assumint responsabilitats de decisions preses per vostès, i 
que per part seva, estaria molt bé, que fossin valents i les asumissin. 
I per acabar, com he dit abans, el que estem passant avui pel ple, que no ens equivoquem,  
és una manera de posar ordre als deutes que tenim, que des de l’Estat, ens dirigeixen una 
mica com fer-ho, no a nosaltres sinó a tots els ajuntaments.  Jo crec que, per part de 
l’Estat, és una forma de què ajuntaments que no han fet coses ben fetes,  les facin, i que 
els que, mitjanament estem fent coses, i estem posant ordre, dins del que és, els números 
de la casa que, d’alguna manera ens ajudin.  Que aquest ajut que ens ve per part de 
l’Estat, de retruc, toca als proveïdors que a la seva vegada poden ajudar als seus 
proveïdors. I això sí,  ja sabem tots, que és una roda, i és una manera de què 
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econòmicament, el país, l’Estat senzer, puguem començar a veure que els diners es tornen 
a moure, i que l’economia torni a pujar.  Gràcies. 
 
Sr. Ferré: Gràcies senyor alcalde! Bé, després d’escoltar, les diverses opinions, cal fer 
també algun matís en aquesta intervenció. Crec que també, hi ha hagut un lapsus; i és 
que el pujar o no, la contribució, crec que s’han equivocat d’any. Al 2013 no és obligatori. 
Vostès diran que sí, però no ho és, sinó que és potestatiu de la corporació. Peró vostes el 
pugen, no passa res. Que han pujat totes les taxes, és obvi,  perque al ple del pressupost, 
ja es va parlar prou d’això. 
  
Que vostes ara em diguin, que estan en les explicacions dels quadres que s’han donat 
avui, fa escassament 3 hores i no ho hem pogut veure del tot. Però, degut a la premura, 
que vull creure que no ha estat intencionat, vostès ens diuen que ja posen aquí alguna 
cosa de la revisió de contractes. Quina llàstima, que els obliguin gairebé! Quan nosaltres 
els vam fer una proposta, que vostès haguessin pogut acceptar, quan van fer el 
pressupost, i és una llàstima, que ara, a base de l’obligació, intrínsecament vostès 
acceptin, alguna de les al.legacions que els va fer el partit dels socialistes. Per tant, avui, ja 
sortiré una mica més  content del que estava quan hi he entrat, i és que, vostès per força, 
han hagut d’acceptar alguna de les al·legacions que nosaltres li vam fer, al presupost, 
perquè vegi que nosaltres sempre fem, propostes constructives. 
 
Miri’n, quan parlen de factures al calaix, tots els diaris; el resum d’aquestes factures que 
passem avui és de disset, entre mil dues-centes, que per diferents motius no es van 
atendre en el seu moment, i  estan explicats pels tècnics de la casa, i tenen una 
justificació, bastant coherent. I a més a més, no arriben ni a vuit mil euros. Ja els he dit 
abans, que això és gairebé un 0%, no arriba ni al 0%, la influencia d’aquestes factures en 
tot aquest expedient. Per tant, si que estic d’acord amb la senyora Elvira del Partit Popular 
que estan fent algunes coses ben fetes. Clar,  que les fan ben fetes, perquè ja porten 
inèrcia.  Cada Ple, que estem fent els ho estic dien. Jo els he reconegut que de tant en 
tant fan algunes coses ben fetes! Vostès són incapaços de dir, que gràcies a algunes coses 
ben fetes que s’han trobat, gràcies al partit dels socialistes, vostès ara poden navegar una 
mica més còmodes del que es podria, si ho haguéssim fet malament. 
 
Escolti’m, hi ha ajuntaments, voste parla dels que ho han fet bé, dels que ho han fet 
malament. Miri, hi ha ajuntaments, que el que deuen en aquestes factures, supera més de 
2 vegades el pressupost. L’Ajuntament de Calafell, està entre el 15 i el 18%; i això, és una 
cosa que es pot asumir. De fet, el treball que s’ha fet aquí, s’ha fet d’una manera també 
bastant cómode, perquè és una quantitat assumible. Si a més a més, no tinguéssim 
l’efecte d’aquesta sentència famosa, encara seria inferior. Seria inferior el percentatge que 
representa sobre el pressupost, i  sobre els ingressos. Per tant,  clar que es fan coses ben 
fetes, perquè ja n’hi havia de coses ben fetes.  I li  torno a repetir,  senyora Elvira, que jo 
no tinc cap vergonya de dir que vostès fan coses ben fetes, però, vostes no ho han 
reconegut mai, i avui tampoc.   Quan vostès van entrar, jo no més sentia per tot arreu: 
‘Això està molt malament! Això és un desastre! Estem a la fallida!’. Això és un derrotisme 
fatal!   Van posar l’ai al cor als als ciutadans! Van dir que farien una auditoria! Van dir que 
buscarien i demanarien responsabilitats! La questió és: que de derrotisme, Ple darrere Ple, 
es va demostrant, que no n’hi ha per tant! 
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Una cosa és que la situació sigui delicada, perquè la conjuntura econòmica que hi ha a tot 
el país, així ho porta, però no concretament a l’Ajuntament de Calafell. Hi ha ajuntaments 
que estan pitjor i no voldria estar en la seva pell. També  vull mirar els que estan millor.  
Vostès diuen que el presupost 2011, no és el seu pressupost.  Ja veurem quan acabi la 
liquidació, si se’l faran seu o no, perquè l’auditoria vostès estan esperant a la liquidació i és 
lògic. I  en funció a la liquidació, diran, que es modifiqui l’informe que vostès ja tenen, que 
no l’han ensenyat però el tenen! Es modificarà a la seva conveniència. Si els surt favorable 
al que vostès volen dir, ho diran. I si els surt negatiu, ho estiraran d’alguna manera, 
perquè les exposicions a la gent siguin favorables. Vostès no han estat valents! Diuen que 
són valents, però no ho han estat.  Vostes haurien d’haver tret l’informe i dir: ‘senyors, no 
n’hi ha per tant, la situació de l’ajuntament de Calafell és aquesta i aquesta i aquesta, i 
segurament és delicada’.  Perquè? Perquè ja els he dit, que la conjuntura, és delicada. Ara, 
el derrotisme de quan van entrar, l’assetjament i enderrocament que ens han estat fent 
durant aquests mesos, gairebé, amb l’amenaça econòmica i administrativa,  jo crec que a 
partir d’avui, seria bo, que vostès ens presentessin, com hem demanat per escrit,  
l’informe que vostes ja tenen, i després, quan ja tinguin la liquidació, que ja es pugui refer 
una auditoria d’aquestes de gestió que vostès li diuen, la puguin presentar una altra 
vegada. I si convé, escolti’m, la parlem i la presenten els ciutadans! Que jo crec que és una 
bona idea, però escolti’m, no pot ser que un expedient com el d’avui, vostès diguin que és 
una cosa totalment administrativa,  i a sobre em diguin això de la sentència del transport.  
 
Escolti, miri, la sentència del transport, ve fruit d’una gestió que vostès van fer amb una 
adjudicació de l’any 2002. Que si volen podem fer un Ple per parlar d’aixó.  Jo, no seria 
partidari, peró si vostes el volen fer, no hi ha cap problema. La sentència ve fruit d’una 
mala gestió que es va fer a l’any 2002, i nosaltres, vam fer tot el possible per aturar i 
millorar, la possible sentència que hi hagués.   
 
Vam fer tot el  que es va recomenar des de serveis jurídics de la casa,  perquè com 
comprendrà, l’equip de govern que hi havia en aquella època, hi havia algun jurista, però, 
s’han de basar en el que diuen els serveis jurídics de la casa. Per tant, vostès si que volen 
vendre fum.  Escolti’m, la gestió, que provoca aquesta sentència, és de l’any 2002. I si 
volen parlar més endevant, doncs en parlem, i sinó, doncs escolti’m, deixi-ho aquí.   
Realment, en el que nosaltres estariem d’acord és  en què hi ha factures pendents a 
l’Ajuntament de Calafell, fruit de factures de proveïdors dels últims temps, són 4.800.000 
€, i aixó, tampoc és per riure, ni posar-se content, peró bé, és una quantitat que, ja hi he 
dit, és asumible per l’Ajuntament de Calafell.  I és  una quantitat que vostès, ho 
renconeguin o no,  és fruit de la gestió que es va fer anteriorment, que podria haver estat 
superior, o inferior, peró, si vostès ho miren com jo els  he dit, la major part de les factures 
que avui, van dins d’aquest pla d’ajust, estan encabides en el segon semestre.  El  99% de 
les factures, estan encabides al segon semestre de 2011 i  això vol dir que bé, si hi ha 
manca de tresoreria, nosaltres també li hem presentat una moció, que vostès van voler 
parlar, i ara, s’està acostant el ple ordinari, i encara que, jo tingui constància, no s’ha 
debatut, i és que, es posi a la llum, que és el que ens deu alguna Administració superior. 
Perquè, si ho haguéssim sabut, potser haguéssim dit: Mira! Si ens paguen això amb 
Tresoreria, nosaltres podem fer front a les factures, sense haver de fer aquest pla d’ajust.’ I 
ara l’haurem de fer, perquè ens falta tresoreria.  
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Potser,  no és del tot culpa de l’Ajuntament i és d’altres administracions com la Generalitat 
de Catalunya, no ho sé. La qüestió és que no crec que sigui, una situació idònia, per dir 
que som el millor ajuntament, però si que, gràcies a la gestió que s’ha estat fent, no estem 
al ‘pelotón de los torpes’.  Jo crec que estarem al vagó de davant. Crec que la liquidació 
del 2011, no serà tan dolenta com vostès esperaven; espero que sigui millor del que 
vostès esperaven.  Aquest pla, ja els diu que mirin de què les liquidacions, siguin positives. 
Espero que al segon semestre vostès, hagin fet tots els deures, perquè realment sigui 
positiva i l’Ajuntament continui tirant endavant, amb les dificultats que comporten, 
aquestes operacions, però  pugui continuar tirant endavant. Vostès sí que la tenen, tenen 
la liquidació positiva, poden continuar fent inversions i poden continuar donant servei i 
atenció als ciutadans pagant les factures quan toca, i en la mesura que puguem de 
Tresoreria, peró poguem tirar endevant, complint amb els nostres serveis i complint amb 
els deures que tenim davant dels nostres ciutadans. Gràcies. 
 
Sra. Suàrez: Moltes gràcies. Home! Està molt bé això de fer propostes positives a partir de 
2012. La llàstima és no haver-les fet abans, quan vostès tenien la possibilitat de no només 
fer propostes, sinó de prendre decisions, perquè clar, és molt maco dir que ara al 2012, 
nosaltres hem fet propostes, per revisar contractes de serveis, perquè s’ha de baixar la 
despesa.  
 
Quan, vostès van adjudicar el contracte de la brossa, l’abril de 2011, amb un dèficit, molt 
més que important  d’aquest servei, que pujava a 250.000 euros.   Clar, a l’abril de 2011, 
vostès fan una adjudicació del contracte de la brossa, i al 2012, em presenten una 
proposta per renegociar els contractes.  I quina llàstima, vostès, equip de govern, PP i 
Convergència i Unió, no ens heu fet cas. Clar, crec que, hem d’assumir les nostres 
responsabilitats, i el que no podem fer és venir aquí i dir per micro, que tot el que es va fer 
abans era millor.  I que tot el que alló que vostes esperen, que de resultats negatius siguin 
positius, perquè llavors nosaltres quedarem bé davant de la ciutadania, i en canvi no 
recordin exactament, els crèdits que van arribar a demanar per l’anterior mandat, que van 
pagar, com aquell que diu, amb talons i en efectiu:   4,5 milions per uns locals del port,  
no sé quants mils més per un altre local per a la confraria en el mateix port de Segur. A 
més, es van endeutar fins les celle i una mica més. I ara em venen amb propostes 
positives.  Quina  llàstima que l’equip de govern, no ens fa cas. Doncs no és que no fem 
cas, és que som totalment conscients de la realitat que tenim a data d’avui.  Som 
totalment conscients de què no podem pressionar més i no podem extorsionar més, per 
dir-ho d’alguna manera, el que són els ingressos. I que l’única possibilitat per tirar 
endavant és o bé augmentar ingressos, o reduir despeses. I evidentment, no som tontos i 
sabem que sí, que d’ingressos no podem augmentar tot el que hauriem d’augmentar i 
haurem de rebaixar despeses. Com? Contenció de despesa. De quina manera?  Doncs 
veient els serveis, que puguin ser, o les despeses millor dit, que són, supèrflues, i, 
renegociant contractes. I aixó és el que es proposa a data d’avui. Però no només es 
proposa avui, sinó que, en el presupost de 2012, vostès  ja van veure aquestes reduccions 
en les despeses,  i ja ho vam contemplar, i vam dir que renegociàvem contractes. Avui el 
que fem, és reajustar-ho en un pla d’ajust, que s’ha d’entregar, que és del 2012 al 2022.  
Són deu anys, en els que ens comprometem, a anar reduïnt la despesa, la contenció de la 
despesa i així, tenir més viabilitat en el nostre municipi i, o en el que són les arques 
municipals.Vostès ho poden vestir com vulguin! 
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El tema de la sentència, l’han tret vostès, perquè els ha vingut de gust, perquè és una 
manera també, de poder quedar millor en la seva gestió econòmica, duta a terme en 
l’anterior mandat.  Però, volen dir que no tenen cap tipus de responsabilitat vostès? I tant 
que en tenen! I ho saben perfectament, perquè haguessin tingut la possibilitat d’executar 
la sentència i prou, i no ho van fer.  No ho van fer,  van deixar-ho alli que es podrís i que 
els interessos anessin tirant.  I a més a més, van calcular una indemnització per no haver 
d’executar la sentència de la manera que inicialment s’havia previst per part del jutge, i en 
la sentència, així esta demostrat. Llavors, que vostès em diguin que això es va dur a terme  
l’any 2012 per part de, és cert, però vostès també tenien una responsabilitat, perquè 
després d’aquests, va venir el següent mandat; i que van fer? Res. I ara que volen? Que, 
ho paguem nosaltres. Doncs assumim la responsabilitat! I el que hem fet és, precisament 
posar-ho aqui, i ja està. 
 
Jo, crec que està molt més que clar que, els crèdits que vostès van dur a terme, en 
l’anterior mandat, doncs, ens van endeutar en més del 110%, i ho saben perfectament. 
Saben perfectament que ens vam gastar els diners de 4,5 millions d’euros en una 
concessió. Per tant, no hem augmentat patrimoni de l’Ajuntament, i som totalment 
conscients que l’any 2025, deixem de tenir aquests locals, i hem pagat per aquests locals 
4,5 milions d’euros.  Saben perfectament, que a 2 dies d’eleccions, se’n van anar a 
escripturar un nou local de prop de 300.000 €, i el van pagar per avançat.  I, a partir 
d’aquí, la situació que tenim, saben perfectament que és per l’efecte SOREA i aixó, el que 
ha demostrat i el que ha dut a terme l’any 2012, és una reducció d’ingressos, i a partir 
d’aquí, tothom ha d’assumir aquest acte de responsabilitat, i ho pasem per aquest pla 
d’ajust, i així, ho contemplem. Dient que, reduirem la despeça, renegociarem els 
contractes amb les empreses, per poder, doncs, disposar de més líquid, i a partir d’aqui, la 
resta crec que ja s’ha dit ampliament.  Gràcies. 
 
Sra. López: Bé, m’he quedat una mica sorpresa, perquè dóna la sensació de què, part de 
l’oposició  va estar quatre anys i no va tenir els números sobre la taula, o va tenir uns 
altres números que no són els que tenim nosaltres. A mi aixó em preocupa, perquè de 
vegades, quan un parla, ha de ser conseqüent, amb el que diu.  Com el senyor robert s’ha 
dirigit a la meva persona, doncs, potser que, també fem una altra vegada, com ve sent 
habitual, un tu a tu, aquí en el plenari.  Comentar-li que, a veure, vostè parla del tema del 
Reial Decret. Potser, vostè ha rebut un altre Reial Decret que no és el que hem rebut la 
resta d’espanyols, els que es consideren espanyols, no catalans, perquè, jo en cap moment 
he llegit en el Reial Decret, que me l’he llegit unes quantes vegades,  i no posa que és de 
caràcter potestatiu l’increment de l’IBI.  Es fa una retahila de sistemes, segons el valor 
cadastral, o sigui, diferents situacions, diferents conjuntures’, diferents municipis, amb 
diferents revisions Cadastrals. Jo acostumo a llegir, val?  El que tinc clar, és que el tipus de 
gravamen, no s’ha tocat i no es tocarà. I a més a més està calculat aquest pla d’ajust, 
perquè no es toqui, val?  
 
Després, vostès tornen a treure el tema, que és molt curiós, de què si incrementem, o noo 
incrementem... Si nosaltres vam ser els primers, si jo vaig ser la primera en reconèixer, en 
aquest plenari, el dia que es van debatre, les ordenances fiscals, perquè jo sempre vaig de 
cara, no intento maquillar, ni posar una careta a les coses; de dir que incrementàvem les 
taxes, i és veritat. Per que? Perquè tenim uns dèficits, gràcies a vostès, els que van 
negociar els contractes amb serveis que pugen 300.000 €, i en alguns casos, 400.000 €. I 
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que vol? Doncs, l’Ajuntament se’n fa càrrec.  Peró és que a més a més ens vam trobar en 
la situació, que vostès van fer el gran negoci, de treure’ns els ingressos de SOREA, perquè 
van cobrar 4,5 milions que van destinar a Capítol 2, ‘despeses corrents’ la majoria.  Per 
tant, Capítol 2, pels que no ho saben, és despeses de funcionament, i van comprar alguna 
cosa, però una part també la van destinar a Capítol 2. 
 
Miri, sigui una cosa o sigui l’altra, vostès es van endeutar tot el que van voler, que em 
sembla perfecte,  perquè van tenir la potestat de fer-ho, perquè també ha de tenir en 
compte, que part d’aquest endeutament, hi havia parts que es destinaven a despesa 
corrent.  Perquè,  les transferències, que això ja ho vaig dir, les transferències, els 
patronats, es feien a través de crèdit.  Per que?   Perquè vostès van utilitzar el crèdit per 
fer la transferència als patronats?  Aixó, és una irresponsabilitat, perquè aixó s’hauria 
d’haver pagat.  
 
Una altra història:  a mi em fa molta gràcia, quan vostès parlen de què si la sentència o no 
la sentència. Miri, el senyor Joan Carles Robert, ja ha deixat molt clar, s’ha cobert i ha dit: 
“escolta’m, això va ser decisió de serveis jurídics”. Ostres! Doncs, el  mateix que va passar 
en el 2002, quan es va adjudicar el contracte de serveis, Serveis jurídics va donar el 
vistiplau.  Resulta que això es va inpugnar.  Vostès van tenir l’opció d’ esmanar-ho per 
responsabilitat, i van decidir: “oh no! Fem un recàlcul, i paguem indemnització, d’1 milió i 
mig”. Em vaig trobar l’expedient sobre la taula.  Es el  primer que vaig veure quan vaig 
arribar al despatx que vostè ocupava. Un expedient, de cinc-cents folis.  I vaig dir, aixó que 
és? I em van dir que això era Plana i que me’l menges jo, perquè havia arribat a la meva 
taula,  perquè ja hi era i la persona responsable, no havia volgut fer res. 
 
Nosaltres ara, arrel, que hi ha un paràgraf dins del Reial decret que diu clarament “que 
son acreedores por operaciones pendientes”’. Això es considera un acreedor por 
operaciones pendientes.  Ho hem inclòs, complint amb la legalitat, cosa que vostès 
haurien d’haver fet. 
 
Per tant, el que ha deixat clar vostè, és que la seva gestió podria haver estat millor o pitjor, 
però el que no pot dir és que vostè va ser perfecte; i el que no pot dir, és dir ara: Ah! 
Vosaltres teniu, 5 millions d’euros, perquè les factures, nosaltres ho hem fet molt bé, 
perquè en el primer semestre vam pagar-ho tot. Qui va aprovar el pla de Tresoreria, 
Senyor Joan Carles? Vostè, no? I sap el que deia aquest pla de Tresoreria, no? Que com 
pagàvem als proveïdors de serveis, no? 
 
Una mica cada mes, no cobríem les factures. Potser, si vostè hagués canviat, el pla de 
Tresoreria, avui per avui estaria tot pagat.  No podem, perquè tenim problemes de líquid a 
Tresoreria,  Però no vingui voste dient:  “nosaltres som meravellosos”, “ens ensortim” , 
“ho teníem tot pagat”, “només teniem 16 factures”…   No és veritat, i aquí les coses es 
parlen i parlant s’entén la gent, però no dient mentides, que és el que voste li agrada dir.  
I a més, ho diu una tranquil·litat, que de veritat, em deixa parada.   A veure, el que s’ha de 
tenir clar, és que nosaltres hem aprovat un pla d’ajust, on es prenen unes mesures, per 
evitar el frau en aquest municipi.   O sigui, hi ha una col·laboració amb el Cadastre que 
s’està revisant. El tema de la inspecció, que vostès van iniciar, que és el tema dels guals, i 
una inspecció de Via pública que això ja existeix. A més a més, hi ha altra inspecció, que es 
va iniciar a través de l’organisme que ens porta la gestió dels tributs, que és d’ICIO, i d’IAE. 
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A més a més, nosaltres vam actualitzar per corregir aquest desequilibri que tenim amb els 
serveis, però un desequilibri, que suposa més de 2.000.000 d’euros.  Que aixó, a més a 
més, s’ha de financiar amb recursos propis, doncs hem actualitzat l’IPC.  
 
També és ben cert, que com he dit, i ho torno a dir, així com hem incrementat la brossa, 
1,36 euros mensuals, i dir-me a mi, que no es poden fer càrrec, d’ 1,36 euros, perquè això 
és un café. I després, el que no pot pagar, té els ajuts Socials, i a més a més, en les 
ordenances, hi havia unes excepcions, increïbles, que vostes no van ser capaços de recollir 
en una ordenança on, la gent queda exenta de pagar una sèrie de coses, si pot demostrar 
que no ho pot pagar. A més a més, nosaltres hem pres altres decisions que, clar, potser 
com no els ha donat temps perquè els hem donat la informació avui, jo això ho puc 
entendre; peró ho diem tot, val? 
 
Complimentar el desenvolupament de la tramitació electrònica  i garantir el dret dels 
ciutadans de completar els tràmits administratius per via telemàtica.  Agilitar relacions 
interadministratives i per tant,  l’ús intensiu de mitjans telemàtics. Reforçar l’equip de 
control i seguiment dels diferents impostos municipals, amb l’objectiu d’incrementar el 
compliment, del pagament i, evitar el frau.  Reformulació del padró de taxa de brosses. 
Implementar, que això és molt important, i clar, sembla ser que a ningú l’interessa dir-ho, 
no? 
 
Implantar en sis terminis per l’any vinent el pagament de l’IBI per fer menys costós el 
pagament d’aquest impost, i així mateix, el que portarem a terme és el calendari 
personalitzat del contribuent. Per primer cop en aquesta casa, s’ha tret un calendari fiscal, 
perquè la gent sàpiga què ha de pagar, i quan ho ha de pagar i no fer la jugada que van 
fer vostès l’any passat, que vostès saben. Que van avançar un cobrament, i no van dir res, 
i la que es va liar.   
 
Nosaltres no ho diem i a més a més el que tindrem, és un calendari personalitzat; tothom 
sabrà, el que haurà de pagar. Així mateix, hi ha, la reducció dels costos de personal. No 
significa acomiadar a ningú, perquè suposo que algú ja s’agafarà i dirà, hem d’acomiadar. 
Aixó, aquesta feina, són de les coses que ja hem fet: ens hem reduït el sou els regidors, no 
s’actualitza l’IPC, hem decidit no tenir tants càrrecs de confiança com anys anteriors, hem 
negociat, o sigui, s’han reduït les gratificacions, la reducció, progressiva en aquest cas de, 
gent fora de plantilla que també era molt habitual a aquesta casa, i un redisseny sobretot, 
de l’organització de serveis municipals, per optimitzar recursos, perquè siguem més 
óptims. 
 
Així mateix, insisteixo que nosaltres hem reduït els càrrecs eventuals. En aquest cas, també 
s’han tret de la plantilla, les places que no estaven cobertes, que sembla ser que a algú els 
anava bé, però nosaltres hem fet aquest exercici de responsabilitat, i així mateix, també, 
hem fet d’altres mesures de contenció de la despesa, que es considera no prioritària. 
 
Prioritzar i redimensionar activitats, programes i serveis, assenyalant quins són més 
urgents, i quines es poden executar de forma parcial. 
 
Revisió de la necessitat i oportunitat de les línies de subvenció, previstes. Això és un acte 
de responsabilitat: definir les normes de final de l’exercici, 
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a travès d’una circular d’intervenció, per agilitar tot el procediment. Així mateix, nosaltres 
hem aconseguit reduir la despesa corrent, cosa que vostès no van ser capaços. I a més a 
més, ens vam haver de treure d’aquell 80% de pressupost executat, 1 milió d’euros de 
compromisos, que no tenien consignació, perquè d’això vostès ja no se’ n recorden, però 
l’esforç, el va fer l’actual equip de govern i no vostès.  Dins de la seva bona gestió, del 
2010 que no va ser tant bona, i que al 2011, la vam assumir nosaltres,  1.200.000. 
Recordi-ho! Faci números! 
 
Reduïm el Capitol 2 i es revisa el Capitol 4.  A més a més, hi ha una necessitat d’utilitzar la 
gestió de determinats conceptes de despesa. Revisió de condicions de la subministració i 
articulació de nous concursos de licitació. Revisió de serveis de les principals empreses 
concessionàries. Identificar i executar mesures per millorar l’ús dels serveis: les 
comunicacions postals i la carteria.   
 
Home, si per vostès això no és una bona tasca, que ja s’ha dut a terme i s’està fent, i això 
no ho veuen, que només se centra, en una sentència, que nosaltres també ens vam fiar de 
serveis jurídics. I així mateix, s’identifiquin executant mesures, per reduir el consum de 
productes adquirits, planificar i controlar la despesa entre proveïdors i clients; aplicar 
tecnologia, en substitució de mètodes tradicionals; revisar condicions de subministraments 
de combustibles; gestionar la flota de vehïcles; el·laboroar un manual de bones pràctiques, 
que a data d’avui, no s’ha el·laborat! I a més a més, reprogramar les inversions, en aquest 
cas, que tenen a veure amb els entorns del Castell. Així mateix, nosaltres, el que farem és 
modernitzar, el nivell informàtic.  
 
Per tant, si vostès, només es queden en què quan una sentència, que és l’únic que els ha 
importat  i sembla que els fa mal i no pensen en tot el que s’ha treballat amb aquest pla 
d’ajust, que continuo dient que és un pla d’ajust que dóna serietat i continuitat, i que a 
més a més, no suposarà hipotecar el futur dels propers mandats, en aquest cas, dels 
propers equips de govern.   Si vostes això no ho veuen bé, doncs,  de veritat, no sé que 
estan mirant, perquè suposo que només és,  perquè només ens hem centrat en una part, 
la que els ha interessat a vostès. 
 
Senyor Joan Carles, en aquest cas, si vostè el que està esperant és que jo li digui que ha 
fet una bona gestió i que li reconegui una bona gestió, jo el que no li puc fer, és 
reconèixer que no ha treballat, perquè treballar ha treballat, i tinc constància de què vostè 
era una persona que treballava i molt. Però, aixó no vol dir que li hagi de reconèixer, que 
ha fet la gestió, perfecta, perquè no l’ha feta. I han estat irresponsables en moltes 
actuacions, sobre tot, amb el tema de les concessions dels serveis. Perquè en època de 
crisi, vostè va signar contractes, millionaris i en comptes de reduir, es va incrementar. I 
aixó, és un acte d’irresponsabilitat i ho he de dir obertament, i ho ha de saber tothom. 
Irresponsabilitat per part de l’anterior equip de govern. I si vostès, el que volen, és, culpar-
nos de què hem actualitzat unes taxes de serveis deficitaris, com per exemple pot ser la 
recollida de brossa, que van negociar vostès, i nosaltres sí que l’hem actualitzada. El tema 
de la llar d’infants, que vostes van decidir, construir o no construir, que el dèficit és 
increïble. I així, tota la resta, i altres serveis que no consten,  perquè no tenen taxa: 
jardineria, neteja diaria, … Que això, vostès ho van incrementar i es paga amb fons propi, 
no n’hi ha taxa.  Per tant, si us plau, a l’hora de dir les coses, i sempre ho he dit i els ho he 
reclamat, posin seny a l’assumpte, i pensin, que tot està en paper, perquè a nivell 
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economic, tot queda en paper. A nivell jurídic ho parles i, de vegades són interpretacions, 
però el paper, ho aguanta tot. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: Molt bé. Moltes gracies.  Passaríem a la votació, però, abans voldria dir 2 
coses, i molt breus: primerament, la qüestió del derrotisme que s’ha parlat aquí, penso 
que no hi va haver derrotisme. Lúnica cosa és que va ser dificultós, passar el primer estiu, i 
ho vam comentar moltes vegades, amb el 80% que hem dit al pressupost. Però, 
escolta’m, derrotisme  no hi ha hagut.  
 
Crec que hem de tirar endavant, i les coses, doncs, tenim un dèficit molt més baix que 
altres llocs; millor pel municipi, això és el que busquem tots. 
 
Per tant, ens ho hem de mirar en positiu això: 6,5  millions d’euros, no són tants euros 
com en un altre municipi, però també són euros.  El que si que jo crec és que avui hem de 
plantejar, per sobre de tot, cadascun ha dit la seva, cadascun ha fet atacs d’un equip, d’un 
altre, és igual. Atacs lícits dins d’un Ple, que és el lloc on hem de discutir aquest tipus de 
qüestions i dins de tot un seguit de coses. Jo per sobre de tot, crec que avui, hauríem de 
fer un exercici de responsabilitat, perquè tots plegats hem governat i tots hem viscut 
temps millors, altres pitjors. Tots hem estirat una línia d’actuació que sempre hem cregut, 
que segurament ho feiem bé; el que passa és que després, amb el temps, doncs te 
n’adones de què hi ha coses que potser les havies, o les podies fer, depèn de la situació en 
què et trobes. D’una altra manera, i la questió de la crisi econmica, evidentment ningú, 
s’imaginava potser que arribéssim, a on estem arribant.  De tota manera, jo crec que el Ple 
d’avui, és un Ple de responsabilitat de tots els polítics, torno a repetir. Per sobre de tot, jo 
crec que, hi ha les persones, hi ha el municipi. Si tenim la possibilitat de recuperar aquests 
diners, a través d’aquesta implicació que ens ha ofert, doncs el govern de l’Estat, o ha 
plantejat de poder-los recuperar, doncs a través d’aquest pla d’ajust, és el que hem fet. 
Ràpidament i urgentment,  s’ha treballat aquest pla d’ajust que avui passem aquí.  Segur 
que tot el que hem dit ara aquí, s’hagués pogut parlar ahir, abans d’ahir o més enrere, per 
trobar una sortida, però no ho hem tingut fins avui.  
 
Jo, el que els demanaria a tots, regidors i regidores, és aquest exercici de responsabilitat, i 
que per sobre, dels partit, les persones fóssim capaços, de pensar una mica en el futur. I 
demanar-vos, que junts poguéssim reclamar aquest pla d’ajust. Independentment, torno a 
repetir, del que cadascun, pensi o cregui l’un de l’altre, i en fi, penso que la culpabilitat o 
no de les coses, de vegades és una mica de tots, i, això ho hem d’assumir des del lloc que 
estem. Jo crec que l’important és que siguem positius i busquem, doncs un futur millor; jo 
aixó és el que els  demanaria avui. Moltes gràcies. 
 
Sr. Parera: Vostè té tota la raó, si senyor. Però mireu, per falta de temps d’estudiar; tot són 
previsions; no sabem quan cobrarem; no sabem quan pagarem. Sí que sabem i veiem en 
els papers que heu donat, que tancarem els próxims anys amb dèficit. I com que estem 
jugant amb diners del municipi, ja lo he dit abans, UAM, amb tot el sentiment de coses, 
ens abstindrem. 
 
 
Sr. Ferré: Nosaltres, en la mesura que ha demanat l’alcalde, aquest to de responsabilitat i, 
de ser conseqüents amb les decisions que s’han de prendre en aquest moment, tot i que 



 

17 
 

hem tingut poc temps, perquè aquest matí ens han donat la informació del pla d’ajust i 
hem tingut poc temps, això no ens servirà d’excusa per pronunciar-nos en el nostre vot, a 
diferència d’altres vegades que s’ha fet. Persones que han estat a l’oposició, per motius ix, 
doncs en poc temps, han votat en contra de segons quines coses.  Nosaltres, evidentment,  
avui no votarem en contra. Tampoc podem votar a favor, perquè el dimecres, en una 
junta de portaveus ni tan sols se’ns va avançar quines serien les línies d’ajust, que entenem 
que aquell dimecres, ja estaven mitjanament decidides. Amb la qual cosa, doncs, també 
podrien haver anat a buscar un cert consens, en aquella junta de portaveus, i mirar doncs 
que l’oposició també col·laborés amb la decisió a prendre segons quines mesures.  I  més 
quan hem vist avui que, bàsicament,  el pla d’ajust es basa, en les decisions que s’han pres 
ja, en aquest mandat.  
 
Bàsicament , el fet de pujar les taxes, les ordenances que es va fer abans de final d’any.  I 
a més a més, reflectir-se també en el pressupost, doncs per exemple, eliminacions com la 
paga de modernització, per exemple, que també és una de les mesures que es proposa en 
aquest pla d’ajust i que ningú a anomenat  Per tant el pla d’ajust es basa en aquestes 
mesures que s’han pres. Nosaltres vam donar com alternativa, el fet de renegociar els 
contractes, perquè si precisament hi ha algú que pot dir, que s’han de renegociar els 
contractes, som nosaltres, que som els que els van aprovar-los.  Perquè,  sabem quines 
són les coses que es poden tocar i quines no. I fins i tot, dir-vos una cosa:  aquests 
contractes no fan que sigui més car el servei, sinó que el servei que es donava fins a aquell 
moment, era més barat, amb aquests nous contractes. El que preveia aquest nou 
contracte, és que s’implantessin nous serveis, com la recollida orgànica, que s’implanta 
aquest any! I aixó és el que estem dient des del primer dia.  Que renegociin, i que 
s’allargui, o que es prorrogui aquest periode que s’hagi d’inplantar la recollida orgànica, 
perquè amb aixó, ja s’estalvïen els diners que els  puja de més, aquest nou contracte. Miri 
si es sencilla, la proposta. 
 
Per tant, ens alegra que fiquin dins del pla d’ajust aquest contracte d’aquesta revisió de 
contractes, perquè és el que nosaltres estem demanant-los, no des del 2012 com ha dit la 
portaveu de Convergència, si no des de juliol o agost de 2011… 
 
Sr. Olivella: Ramón, Ramón. 
 
Sr. Ferré: Si? 
 
Sr. Olivella: És que és la votació. 
 
Sr. Ferré: estic explicant la votació.´ 
 
Sr. Olivella: No, miri, això ho canviarem, si convé tornarem…… 
 
Sr. Ferré: bé,  estic explicant, perquè… 
 
Sr. Olivella: No, perquè una cosa és que sigui, breu perquè sinó és una altra intervenció. 
Llavors, ja li demano que acabi, i que s’ho plantegi a fer-ho, mentre fan l’intervenció, que 
per això hi és. 
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Sr. Ferré: No no. Estic explicant el vot, per la… 
 
Sr. Olivella: Mir, no. Jo, el que m’agradaria que entengués, és que, la gent que ha explicat 
el vot, ho ha fet en 3 paraules. Si ara vostè fa una intervenció de 5 minuts… 
 
Sr. Ferré: Jo ja he explicat el perquè,  no podem votar a favor perquè, no hi ha hagut 
aquest diàleg, aquest consens, però tampoc votarem  en contra per la responsabilitat, tot i 
que, hem tingut poc temps per estudiar aquest pla d’ajust. Per tant, ens abstindrem. 
 
Sr. Olivella: Molt bé. Moltes gràcies per la comprensió que hi ha hagut al final, per part de 
tots, encara que sigui amb una abstenció, i penso que bé, independentment del que 
estem dient, i del que estem tornant a replicar,  penso que hem avançat una mica per 
veure si podem aconseguir, que aquest pla, que avui es planteja, ens l’aprovin des del 
govern central. Perquè,  no pensem que això encara no ho tenim. O sigui, amb aquest pla 
d’ajustament, que evidentment, Ramon, es basa en una proposta, que ja es va fer al Ple, 
això vol dir que l’equip de govern, independentment d’aquest pla d’ajustament que ens 
han demanat ara, ja hi havia previst tot un seguit de mesures, per estalviar aquest milió 
d’euros, que aquest any hem intentat estalviar.  Llavors, jo crec que bé, hem posat alguna 
cosa més, i el que intentarem doncs, durant tot aquest anys fins l’any que sigui, que 
esperem que la situació millori abans, i puguem ensortint-nos tots  la mar de bé. Torno a 
repetir que moltes gràcies, i crec que avui el que hem fet, és un exercici de responsabilitat 
per part de tots, la qual cosa els ho torno a agrair. 
 
El Ple de la corporació amb 11 vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del 
PP i 10 abstencions, 7 dels membres del PSC i 3 dels membres d’UAM acorda: 
 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar el present Pla d’Ajust, que s’adjunta com annex, el contingut del qual 
compleix amb els requisits previstos en l’article 7 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de 
febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per 
establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON. Remetre el present Pla d’Ajust, el dia següent de la seva aprovació pel ple al 
òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i 
amb firma electrònica. 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 13:20, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
 


