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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2014/14PLE2014/14PLE2014/14PLE2014/14    
    
A Calafell, en data 30 d' octubre de 2014, es reuneixen els membres del Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICART, i amb l'assistència 
dels regidors anomenats a continuació, assistits per La secretària accidentall de la 
corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
ordinari de primera convocatòria. 
    
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. 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. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 

 

    
ALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTSALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré 
 
I a les 09:10, el president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
Sr. Olivella: bon dia a tots i a totes. Ens trobem a la sessió de caràcter ordinari 
corresponent al mes d’octubre de 2014, al ple de l’ajuntament de Calafell. Bé, primer 
votaríem, si us hi sembla, la moció del punt que incorporaríem desprès com a punt 
d’urgència. Massimiliano, estàs a favor? 
 
Sr. Revello: sí, estic a favor. 
 
Sr. Olivella: Esteu tots a favor? Per tant s’aprova, senyora secretària, l’ incorporació de la 
moció que tenim aquí. 
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1.1.1.1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 31 DE JULIOL I 25 DE SETEMBRE APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 31 DE JULIOL I 25 DE SETEMBRE APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 31 DE JULIOL I 25 DE SETEMBRE APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 31 DE JULIOL I 25 DE SETEMBRE DE DE DE DE 
2014201420142014    
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents acorda aprovar l’acta 
de la sessió de data 31 de juliol i de 25 de setembre de 2014. 
 
2.2.2.2.    DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA NÚM. 138/2014, DE 21 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA NÚM. 138/2014, DE 21 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA NÚM. 138/2014, DE 21 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA NÚM. 138/2014, DE 21 
D’OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMEND’OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMEND’OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMEND’OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL TERCER T DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL TERCER T DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL TERCER T DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL TERCER 
TRIMESTRE DE 2014, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE TRIMESTRE DE 2014, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE TRIMESTRE DE 2014, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE TRIMESTRE DE 2014, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS. 

La secretària presenta l’informe de Tresoreria, de 22 d’octubre de 2014, que es transcriu a 
continuació: 

“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 139/2014“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 139/2014“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 139/2014“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 139/2014    

Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    

 
Informe sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre 
de l’exercici 2014, període de l’01/07/2014 a 30/09/2014. 
    
FetsFetsFetsFets    
 
Aquest informe recull la informació relativa al càlcul del període mig de pagament als 
proveïdors de l’Ajuntament de Calafell, del Patronat de Turisme i de l’OAM Fundació 
Castell de Calafell, referent al tercer trimestre de l’exercici 2014, per donar compliment al 
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul 
del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.    
 
Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets    
 
1. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del temps 
de pagament o retard en el pagament del deute comercial. 
 
2. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. 

 
En l’exposició de motius s’estableix que el període mig de pagament mesura el retard en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del 
període legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 
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3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials.  
 
Aquesta medició amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 
l’Administració paga abans que hagin transcorregut els trenta dies naturals des de la 
presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui. 
 
3. L’article 3 del RD 635/2014 defineix les operacions incloses en el càlcul, que seran 
aquelles que s’hagin expedit des de l’1 de gener de 2014 que constin al registre 
comptable de factures i les certificacions aprovades a partir d’aquesta mateixa data. 
 
S’exclouen expressament del càlcul: 
 

- Les obligacions contretes amb altres Administracions Públiques. 
- Les obligacions pagades amb càrrec al Fons pel finançament dels pagaments a 

proveïdors. 
- Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció amb motiu 

d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 

 
4. Els articles 4 i 5 del RD 635/2014 determinen les fórmules de càlcul  del període mig de 
pagament global a proveïdors i el de cada entitat, d’acord amb el següent detall: 
 

Període mig de pagament = Σ (període mig de pagament de cada entitat * import operacions de l'entitat)

global a proveïdors Σ import operacions de les entitats

ratio operacions pagades * import total pagaments realitzats + 

Període mig de pagament = ratio operacions pendents de pagament * import total de pagaments pendents

de cada entitat import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents

Ratio de les operacions = Σ (nombre de dies de pagament * import de l'operació pagada)

pagades Import total pagaments realitzats

Ratio d'operacions = Σ (número de dies pendents de pagament * import de l'operació pendent de pagament)

pendents de pagament Import total de pagaments pendents

 
 
5. D’acord amb l’article 6.2 del RD 635/2014 les corporacions locals remetran al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord amb l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la següent 
informació relativa al període mig de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 
 

a) El període mig de pagament global a proveïdors trimestral i la seva sèrie històrica. 
b) El període mig de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
c) La ràtio trimestral d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
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d) La ràtio d’operacions pendents de pagament trimestral de cada entitat i la seva 
sèrie històrica. 

 
La informació s’haurà de publicar en el portal web de l’Ajuntament seguint criteris 
homogenis que permetin garantir l’accessibilitat i transparència de la mateixa. A aquests 
efectes, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques facilitarà a les corporacions 
locals models tipus de publicació. 
 
6. Dels resultats obtinguts en aplicació de les fórmules establertes s’ha de fer constar, pel 
que fa a l’OAM Fundació Castell de Calafell, que el període mig de pagament s’ha 
obtingut de la ponderació de 44 operacions pagades i 34 operacions pendents de 
pagament al final del període. 
 
Pel que fa a la ràtio d’operacions pagades és de 39,21. El límit dels 30 se supera per la 
inclusió d’una operació per import de 5.063,94€, en la qual s’ha incorregut en una 
demora en la tramitació de 104 dies i de 6 dies en el pagament. 
 
Si s’exceptués del càlcul aquesta operació, el resultat de la ràtio d’operacions pagades 
hagués estat de 25,65 i el període mig de pagament de 22,60. De manera que es pot 
afirmar que, en termes generals, el període mig de pagament es troba dins dels límits 
establerts en la normativa, amb l’excepció del còmput d’aquesta operació. 
 
ConcluConcluConcluConclusionssionssionssions    
 
1. En aplicació de la metodologia de càlcul establerta en l’article 5 del RD 635/2014, de 25 
de juliol, s’informa que el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer 
trimestre de l’exercici 2014 és el següent: 

 
 

EntitatEntitatEntitatEntitat    
Ràtio Ràtio Ràtio Ràtio 

operacions operacions operacions operacions 
pagadespagadespagadespagades    

Import Import Import Import 
pagaments pagaments pagaments pagaments 
realitzatsrealitzatsrealitzatsrealitzats    

Ràtio Ràtio Ràtio Ràtio 
operacions operacions operacions operacions 
pendentspendentspendentspendents    

Import Import Import Import 
pagaments pagaments pagaments pagaments 
pendentspendentspendentspendents    

PMPPMPPMPPMP    ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions    

CalafellCalafellCalafellCalafell    16,29 4.288.119,46 27,83 2.604.779,50 20,65   

OAM                                               OAM                                               OAM                                               OAM                                               
Fundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de Calafell    39,21 42.341,22 13,25 12.194,70 33,40   

P. M. TurismeP. M. TurismeP. M. TurismeP. M. Turisme    28,70 136.715,59 12,21 49.455,02 24,32   

PMP GlobalPMP GlobalPMP GlobalPMP Global      4.467.176,274.467.176,274.467.176,274.467.176,27            2.666.429,222.666.429,222.666.429,222.666.429,22    20,8520,8520,8520,85      
 
 
2. Aquesta informació s’ha de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i 
publicar-la en el portal web de l’Ajuntament de conformitat amb l’article 6.2 del Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol. “ 
 



 

5 
 

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat de la totalitat dels membres assistents i per 
unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
 
3. 3. 3. 3. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 3R. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 3R. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 3R. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 3R. 
TRIMESTRE DE 2014, DE 21 D’OCTUBRE DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DTRIMESTRE DE 2014, DE 21 D’OCTUBRE DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DTRIMESTRE DE 2014, DE 21 D’OCTUBRE DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DTRIMESTRE DE 2014, DE 21 D’OCTUBRE DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE E 5 DE E 5 DE E 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS. 
    
    
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 21 d’octubre de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1165/2014   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1165/2014   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1165/2014   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1165/2014       

 

Identificació del documentIdentificació del documentIdentificació del documentIdentificació del document    

 

Aquest informe s’emet en compliment del que preveu l’article tercer de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i d’acord amb el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refòs de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

AAAAntecedentsntecedentsntecedentsntecedents    

 
1.-D’acord amb l’article 5è de la Llei 15/2010 caldrà fer un informe trimestral al Ple amb 
una relació de factures o documents justificatius als quals hagin transcorregut més de tres 
mesos des de la seva anotació en el registre i no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos.  El Ple en un termini de 15 dies a comptar des del 
coneixement de la informació publicarà un informe agregat de la relació de factures i 
documents agrupats segons l’estat de la tramitació. 
 
2.-En l’article 21 apartat 4 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2014 
s’estableix la metodologia i variables a utilitzar per la realització del informe trimestral que 
cal donar compte al Ple. 
 
3.-En el Reial decret 635/2014 de 25 de juliol pel qual es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos 
en la llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
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ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
 
1.-L’estudi s’ha realitzat entre el període 01/07/2014 a 30/09/2014 tant per l’Ajuntament 
com pel Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell. 
 
2.- D’acord amb el Reial decret 635/2014 es fa necessari modificar la variable utilitzada en 
la informació objecte del present informe, tot i allò aprovat en l’article 21 de les bases 
d’execució del pressupost. Així, el còmput de les factures pendents de reconèixer 
l’obligació s’inicia amb la data de Registre d’Entrada de l’Ajuntament i finalitza amb 
l’aprovació de l’obligació. En conseqüència, es detallen les factures que han excedit els 
tres mesos compresos entre la data del registre i la data d’aprovació. 
 
3.-En l’informe es relacionen el conjunt de factures no tramitades una vegada 
transcorreguts tres mesos des de la seva anotació en el registre general d’entrada i no 
havent-se iniciat el tràmit de reconeixement de l’obligació. 
 
4.- S’adjunten a l’expedient els informes dels òrgans gestors que justifiquen les causes de 
l’incompliment de la tramitació de les factures 
 
5.-D’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu apartat 4 s’estableix que el període legal de pagament de les 
certificacions ordinàries d’obra i per als pagaments de la resta de contractes subjectes als 
terminis de pagament de la LCSP, article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el seu text refòs, serà de 30 dies si l’inici del període legal 
de pagament és a partir de l’1 de gener de 2014.  
 
6.-El present informe sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la 
Corporació local s’haurà de trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament 
d’Economia i Coneixement dins el mes següent al del tancament del trimestre natural, 
d’acord amb l’Ordre ECO/1046/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos 
de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera. 
 
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
 
Del període 01/07/2014 a 30/09/2014 resulten 70 factures per import de 496.463,78 
euros on l’Ajuntament ha superat el termini de tramitació de 3 mesos, i 1 factura de 
l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 171,82 euros. 
 
    
AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT    
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PATRONAT DE TURISMEPATRONAT DE TURISMEPATRONAT DE TURISMEPATRONAT DE TURISME    

    
 
 
 
 
 
OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 
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“ 

 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents que constitueixen 
quórum suficient per la majoria legal acorda: quedar-ne assabentats. 
 
4. 4. 4. 4. DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 ––––    3R 3R 3R 3R 
TRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRE     
    
 
El secretari presenta l’informe corresponent al seguiment anual del pla d’ajust 
2012 de data 14 d’octubre de 2014 , que es transcriu a continuació: 

    
“INFORME“INFORME“INFORME“INFORME    DEDEDEDE    LALALALA    INTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓN    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    1139/20141139/20141139/20141139/2014    DEDEDEDE    SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO    TRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRAL    

DELDELDELDEL    PLANPLANPLANPLAN    DEDEDEDE    AJUSTEAJUSTEAJUSTEAJUSTE    

I. NORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLE    

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004). 

• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título 
sexto de la Ley 39/1988. 

• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 
los presupuestos de las entidades locales. 

• Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el que se determinan obligaciones 
de información y   procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 
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• Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores. 

• Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo,  por la que se aprueban el modelo de 
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos 
en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

II. ANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHOOOO    

Resultando que mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de 
Calafell aprobó el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento,  de conformidad con lo 
regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012. 

Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la secretaria general 
de coordinación autonómica y local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe 
favorable al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Calafell. 

Considerando que el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula que; 

“Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de 
endeudamiento previstas en este Real Decretoendeudamiento previstas en este Real Decretoendeudamiento previstas en este Real Decretoendeudamiento previstas en este Real Decreto----ley, deberán presentar anualmente al ley, deberán presentar anualmente al ley, deberán presentar anualmente al ley, deberán presentar anualmente al 
Ministerio de Hacienda y AdmMinisterio de Hacienda y AdmMinisterio de Hacienda y AdmMinisterio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre inistraciones Públicas un informe del interventor sobre inistraciones Públicas un informe del interventor sobre inistraciones Públicas un informe del interventor sobre 
la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 
4/2012, de 24 de febrero. 

 

En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los 
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.    

Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.    

Dicho informDicho informDicho informDicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá e, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá e, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá e, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá 
a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la 
valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de 
dicha valoración al Ministerio de dicha valoración al Ministerio de dicha valoración al Ministerio de dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.Economía y Competitividad.Economía y Competitividad.Economía y Competitividad. 

Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las 
operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan 
concertado podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervención 
General de la Administración del Estado. La Intervención General concretará los 
controles a realizar y su alcance, en función del riesgo que se derive del resultado de la 
valoración de los informes de seguimiento. 

Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá 
recabar la colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría, 
que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La 
financiación necesaria para ello se realizará con cargo a los recursos “ 
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Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo 
ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  que en su artículo 10, recoge que;  

“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el . La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el . La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el . La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá 
remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de caso de caso de caso de 
la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre 
en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes 
extremos:extremos:extremos:extremos:    

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas 
identifidentifidentifidentificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.icando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.icando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.icando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.    

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. 
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de 
crédito para facilitar el pagocrédito para facilitar el pagocrédito para facilitar el pagocrédito para facilitar el pago    a proveedores.a proveedores.a proveedores.a proveedores.    

Operaciones con derivados.Operaciones con derivados.Operaciones con derivados.Operaciones con derivados.    

Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.    

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las 
medidas del plan de ajuste.medidas del plan de ajuste.medidas del plan de ajuste.medidas del plan de ajuste. 

2. En el caso de que sea una Comunidad …… 

3. Las Corporaciones Locales . Las Corporaciones Locales . Las Corporaciones Locales . Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y deberán remitir al Ministerio de Hacienda y deberán remitir al Ministerio de Hacienda y deberán remitir al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del 
día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales 
incluidas en el ámbito subjetivo de los incluidas en el ámbito subjetivo de los incluidas en el ámbito subjetivo de los incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111    y y y y 135 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de , el informe sobre la ejecución del plan de , el informe sobre la ejecución del plan de , el informe sobre la ejecución del plan de 
ajuste, con el siguiente contenido mínimo:ajuste, con el siguiente contenido mínimo:ajuste, con el siguiente contenido mínimo:ajuste, con el siguiente contenido mínimo:    

Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111    y y y y 135 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales    también se incluirá también se incluirá también se incluirá también se incluirá 
información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la 
ejecución trimestral acumulada.ejecución trimestral acumulada.ejecución trimestral acumulada.ejecución trimestral acumulada.    

Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, 
de las medidas adicionales adoptadas.de las medidas adicionales adoptadas.de las medidas adicionales adoptadas.de las medidas adicionales adoptadas.    

CCCComparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones omparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones omparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones omparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones 
contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.” 

Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado  
la plataforma de captura de datos relativa al  “Informe de seguimiento del plan de 
ajuste  y otra información adicional (Art. 10 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre)”, 
plataforma que estará disponible hasta el 15 de julio de 2014. 

 

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente; 

III. INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    
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1 Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 
7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe de manera anual 
sobre la ejecución del plan de ajuste. De dicho informe se dará cuenta al 
pleno,  y del contenido del mismo se dará traslado al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas,  a través de la plataforma telemática que 
habilita el propio Ministerio. 

El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del 
mismo, se han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.  

2 El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo 
regulado en  el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  
debe contener información sobre los siguientes extremos: 

 

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito 
contratadas identificando la entidad, total del crédito disponible y el 
crédito dispuesto. 

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su 
vencimiento. Igualmente, se incluirá información de los contratos 
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores. 

Operaciones con derivados. 

Cualquier otro pasivo contingente. 

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de 
ejecución o en las medidas del plan de ajuste. 

 

El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, 
posee el siguiente  índice de  contenidos: 

 

1.- Información de Ingresos. 

2.- Información de gastos. 

3.- Información de avales recibidos del sector público. 

4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos 
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 

5.- Información sobre la deuda comercial. 

6.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.    

    
    
1.1.1.1.----    Información relativa  a la evolución de los ingresos a 30/09/2014 y Información relativa  a la evolución de los ingresos a 30/09/2014 y Información relativa  a la evolución de los ingresos a 30/09/2014 y Información relativa  a la evolución de los ingresos a 30/09/2014 y 
comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes.comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes.comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes.comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes. 
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En Miles de euros 
 

La obligación de remisión sólo afecta al cuarto trimestre (en términos acumulados) al 
ser de periodicidad anual el envío del informe sobre la ejecución del plan de ajuste. 



 

13 
 

2.2.2.2.----    Información relativa  a la evolución de los gastos  a 30/09/2014 y comparativa conInformación relativa  a la evolución de los gastos  a 30/09/2014 y comparativa conInformación relativa  a la evolución de los gastos  a 30/09/2014 y comparativa conInformación relativa  a la evolución de los gastos  a 30/09/2014 y comparativa con    la previsión la previsión la previsión la previsión 
contenida en el plan de ajustescontenida en el plan de ajustescontenida en el plan de ajustescontenida en el plan de ajustes    

    

  
Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas 

(acumulada) 

Gastos 
Dato de 

liquidación 
ejercicio 2012 

Dato del plan de 
ajuste 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre

Gastos corrientes: 32.153,28 30.916,30 5.868.278,01  14.010.811,68  21.924.116,03

Gastos de capital: 5.110,66 1.114,01 718.328,74  1.540.975,83 2.763.704,01

Gastos no financieros: 37.263,9437.263,9437.263,9437.263,94    32.030,3132.030,3132.030,3132.030,31    6.586.606,756.586.606,756.586.606,756.586.606,75     15.551.787,5115.551.787,5115.551.787,5115.551.787,51        24.687.820,0424.687.820,0424.687.820,0424.687.820,04

Gastos operaciones financieras: 4.787,04 5.098,67 527.321,54 1.530.610,67  2.898.970,16

Gastos Totales (1):Gastos Totales (1):Gastos Totales (1):Gastos Totales (1):    42.050,9842.050,9842.050,9842.050,98    37.128,9837.128,9837.128,9837.128,98    7.113.928,297.113.928,297.113.928,297.113.928,29    17.082.395,1817.082.395,1817.082.395,1817.082.395,18            27.586.790,2027.586.790,2027.586.790,2027.586.790,20

Gastos generados derivados de las Gastos generados derivados de las Gastos generados derivados de las Gastos generados derivados de las 
medidas de ajuste (2) :medidas de ajuste (2) :medidas de ajuste (2) :medidas de ajuste (2) :    

          

Gastos generados derivados del propio Gastos generados derivados del propio Gastos generados derivados del propio Gastos generados derivados del propio 
ejercicio de la actividad ejercicio de la actividad ejercicio de la actividad ejercicio de la actividad 
económica(3)=(1)económica(3)=(1)económica(3)=(1)económica(3)=(1)----(2): (2): (2): (2):     

          

  

Saldo obligaciones pendientes de aplicar 
al ppto al final de cada trimestre: 

67,53   0,00 0,00 0,00 

Periodo medio de pago a proveedores 
(en días): 

  
30 

 
50 30 30 

Gasto financiado con remanente de 
tesorería (afectado y/o gastos generales): 

      2.022.730,77  2.510.121,06

 
 
 
El periodo medio de pago corresponde al dato del último informe de cumplimiento de plazos de pago en 
virtud de la Ley 15/2010.  
 

  Ejecución trimestral realizada (acumulada) 

Descripción medida de gastos 
Dato del plan de 

ajuste 

Ajustes acumulados 
en ejercicios 
anteriores 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Ahorro en capítulo 1 del Pto consolidado 
(medidas 1,2, 3, 4, 5, y 6) 

  491,00 0,00 0,00 0,00   
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Ahorro en capítulo 2 del Pto consolidado 
(medidas 7,9,10,12,13,14 y 15) 

  33,00 0,00 0,00 0,00   

Ahorro en capítulo 4 del Pto consolidado 
(medida 8) 

    0,00 0,00 0,00   

Ahorro en otras medidas de gasto 
(medida 16) 

  412,00 0,00 0,00 0,00   

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a gastos MEDIDAS relativas a gastos MEDIDAS relativas a gastos MEDIDAS relativas a gastos 
CORRIENTESCORRIENTESCORRIENTESCORRIENTES    

0,00 936,00 0,00 0,00 0,00 

    
 
    

    
 

 

3.3.3.3.----    Información de avales recibidos del Información de avales recibidos del Información de avales recibidos del Información de avales recibidos del sector público.sector público.sector público.sector público. 

 
No se ha recibido ningún aval del sector público. 

 
4.4.4.4.----    Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con 
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.    

 

 En el período de referencia la Corporación no ha suscrito ningún contrato o línea de crédito. 

 Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 30/09/2014. 

 

5.5.5.5.----    Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.    

(En miles de euros)(En miles de euros)(En miles de euros)(En miles de euros) 
Antigüedad (fecha recepción de facturas) 

Año: 2014 

Año 2013 Año 2012Obligaciones reconocidas pendientes de Obligaciones reconocidas pendientes de Obligaciones reconocidas pendientes de Obligaciones reconocidas pendientes de 
pago clasificadas por antigüedadpago clasificadas por antigüedadpago clasificadas por antigüedadpago clasificadas por antigüedad 

1er. trimestre 2do. trimestre 3er. trimestre 4to. trimestre 

Capítulo 2 122.676,46 150.523,27 1.342.178,31 0,00 0,00 

Capítulo 6 16.965,17 20.816,17 185.612,53 0,00 0,00 

Otra deuda comercial 54.204,01 66.507,99 593.035,13 0,00 0,00 

TotalTotalTotalTotal 193.845,65 237.847,43 2.120.825,98 0,00 0,00 

    

La deuda comercial a 30/09/2014, correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes de 
pago, procedentes de los periodos que se especifican,  se ha cifrado en 2.552,519,042.552,519,042.552,519,042.552,519,04 €.   
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6.6.6.6.----    Información sobre operaciones con derivados y Información sobre operaciones con derivados y Información sobre operaciones con derivados y Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.otro pasivo contingente.otro pasivo contingente.otro pasivo contingente.    

En el periodo de referencia la Corporación no tiene operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 

 

A los efectos oportunos, este es mi informe remitiendo copia del presente informe al señor Alcalde de la Corporación, 
para que proceda a dar cuenta del mismo en la primera sesión plenaria que se celebre.  

Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de datos habilitada al 
efecto antes del 15 de octubre de 2014. 

Hemos recibido ofertas a las entidades financieras para mejorar las condiciones de los    créditos suscritos para el 
mecanismo de financiación a proveedores firmados en el ejercicio 2012 que implicaron la realización del presente plan de 
ajuste y de su seguimiento. 

Se solicitara la correspondiente autorización al Ministerio y si es favorable,  se presentara la amortización de dichos 
créditos y su aprobación en el próximo pleno. En consecuencia se cumplirán las condiciones para ser el último informe de 
seguimiento.” 

 

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat proposa al Ple: 
quedar-ne assabentats. 

El Ple de la corporació per unanimitat de la totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la 
majoria legal, acorda:quedar-ne assabentats. 

 
 
5. 5. 5. 5. PROPOSTA DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2014/5100 DE DATA PROPOSTA DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2014/5100 DE DATA PROPOSTA DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2014/5100 DE DATA PROPOSTA DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2014/5100 DE DATA 
1/10/2014 CORRESPONENT A LA 1/10/2014 CORRESPONENT A LA 1/10/2014 CORRESPONENT A LA 1/10/2014 CORRESPONENT A LA PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ LES LÍNEES PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ LES LÍNEES PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ LES LÍNEES PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ LES LÍNEES 
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2015FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2015FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2015FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2015    
 
L’ 1 d’ octubre de 2014, l’Alcalde ha dictat el decret que es transcriu literalment a continuació: 
 

““““DECRET NÚM. 5100/2014DECRET NÚM. 5100/2014DECRET NÚM. 5100/2014DECRET NÚM. 5100/2014    

IDENTIFICACIÓ DE L’ EXPEDIENT  IDENTIFICACIÓ DE L’ EXPEDIENT  IDENTIFICACIÓ DE L’ EXPEDIENT  IDENTIFICACIÓ DE L’ EXPEDIENT      

Expedient relatiu a les línees fonamentals del pressupost 2015.  

FetsFetsFetsFets    

IV. El  6 de maig de 2014 el Ple de la corporació va aprovar el pla pressupostari a mig 
termini per al període 2015-2017. 

V. El 9 de juny de 2014 el Ple de la Corporació va aprovar el Pla Econòmic Financer 2014-
2015. 

VI. En data 1 d’ octubre de 2014, l’ Interventora va emetre l’ informe 1106/2014 sobre les 
línies fonamentals del pressupost proposades per l’ Alcaldia. 
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Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret     

1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals 
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies 
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als 
requeriments de la normativa europea. 

2. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les corporacions locals tenen 
l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:  
 

VII. Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats 
financers. 

VIII. L'estat de previsió de moviment i situació del deute. 
IX. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 

despeses de les línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat 
de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de 
Comptes.  

X. L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu 
d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 

3. L’article 13.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa que amb caràcter anual 
i abans de l’1 d’octubre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per 
l’exercici següent i que han de contenir, almenys la següent informació: 

XI. Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació 
de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.  

XII. Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat 
fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo 
resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat 
de finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de 
comptes.  

XIII. Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, 
tant pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments 
a compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals 
rúbriques.  

XIV. Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte 
de pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  

XV. Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una 
comparativa homogènia amb l'exercici precedent. 

 

4 . L'article 4.1 de l' esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- 
financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves 
funcions. 
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En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local,  

Resolc Resolc Resolc Resolc     

• Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall: 

OBJECTIU ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA:OBJECTIU ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA:OBJECTIU ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA:OBJECTIU ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA:    2015201520152015    
Superàvit no financer 6.188.594,00 
Ajustos 388.834,21 
Capacitat de finançamentCapacitat de finançamentCapacitat de finançamentCapacitat de finançament    6.577.428,696.577.428,696.577.428,696.577.428,69    

COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESACOMPLIMENT REGLA DE LA DESPESACOMPLIMENT REGLA DE LA DESPESACOMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA    2015201520152015    
Despesa màxima  33.558.651,19 
Despesa pressupost 32.472.424,78 
Marge de Marge de Marge de Marge de complimentcomplimentcomplimentcompliment    1.086.226,411.086.226,411.086.226,411.086.226,41    

OBJECTIU DEL DEUTEOBJECTIU DEL DEUTEOBJECTIU DEL DEUTEOBJECTIU DEL DEUTE    2015201520152015    
TOTAL DEUTE VIU 32.986.590,74 
Ingressos corrents ajustats 40.816.479,34 
RATI DEUTE VIU 2015RATI DEUTE VIU 2015RATI DEUTE VIU 2015RATI DEUTE VIU 2015    80,82%80,82%80,82%80,82%    
ESTALVI CORRENTESTALVI CORRENTESTALVI CORRENTESTALVI CORRENT    2015201520152015    
Estalvi corrent  9.888.594,48 
Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg 
termini  5.296.798,95 

Estalvi corrent després d’amortitzacionsEstalvi corrent després d’amortitzacionsEstalvi corrent després d’amortitzacionsEstalvi corrent després d’amortitzacions    4.591.795,534.591.795,534.591.795,534.591.795,53    
Amortitzacions extraordinàries 0,00 
EC ajustatEC ajustatEC ajustatEC ajustat    4.591.795,534.591.795,534.591.795,534.591.795,53    
EQUILIBRI EQUILIBRI EQUILIBRI EQUILIBRI     2015201520152015    
Equilibri pressupostari 0,00 

2.  Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2015 

3 Contempla el compliment de l’ estabilitat pressupostària, hi ha capacitat de 
finançament.  

4 Contempla el compliment de la regla de despesa , el marge de compliment es positiu.  
5 Contempla el compliment de l’ equilibri pressupostari, l’ equilibri pressupostari es 

positiu 
6 Contempla el compliment de l’ anivellament pressupostari, el EC ajustat es positiu.  
7 Contempla el compliment de l’objectiu del deute  el rati del deute viu <110% 

3. Les modificacions més significatives en relació al pressupost inicial de l’exercici 2014 són les 
següents:  

 PREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓ    VARIACIÓVARIACIÓVARIACIÓVARIACIÓ    PREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓ    

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS    2014201420142014    2014201420142014----2015201520152015    2015201520152015    

Capítol 1 25.925.327,81 0,00% 25.925.327,81 
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Capítol 2 323.453,63 1,00% 326.688,17 

Capítol 3 7.796.693,33 0,96% 7.871.886,93 

Capítol 4 6.576.759,83 0,00% 6.576.759,93 

Capítol 5 391.194,18 0,50% 393.150,15 

Ingressos corrents Ingressos corrents Ingressos corrents Ingressos corrents     41.013.428,7841.013.428,7841.013.428,7841.013.428,78    0,20%0,20%0,20%0,20%    41.093.812,9941.093.812,9941.093.812,9941.093.812,99    

Capítol 6 0,00   0,00 

Capítol 7 161.500,00 1,50% 163.923,00 

Ingressos de capitalIngressos de capitalIngressos de capitalIngressos de capital    161.500,00161.500,00161.500,00161.500,00    1,50%1,50%1,50%1,50%    163.923,00163.923,00163.923,00163.923,00    

Capítol 8 146.305,00 0,00% 146.305,00 

Capítol 9 1.959.479,21 -100,00% 0,00 

Ingressos financersIngressos financersIngressos financersIngressos financers    2.105.784,212.105.784,212.105.784,212.105.784,21    ----93,05%93,05%93,05%93,05%    146.305,00146.305,00146.305,00146.305,00    

INGRESSOS TOTALS INGRESSOS TOTALS INGRESSOS TOTALS INGRESSOS TOTALS     43.280.712,9943.280.712,9943.280.712,9943.280.712,99    ----4,34%4,34%4,34%4,34%    41.404.040,9941.404.040,9941.404.040,9941.404.040,99    
 
    

  PREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓ    VARIACIÓVARIACIÓVARIACIÓVARIACIÓ    PREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓ    

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES    2014201420142014    2014201420142014----2015201520152015    2015201520152015    

Capítol 1 12.533.516,76 0,00% 12.533.516,76 

Capítol 2 16.294.251,99 1,02% 16.459.891,11 

Capítol 3 1.206.326,75 -18,18% 987.039,20 

Capítol 4 808.684,59 1,00% 816.771,44 

Despeses corrents Despeses corrents Despeses corrents Despeses corrents     30.842.780,0930.842.780,0930.842.780,0930.842.780,09    ----0,15%0,15%0,15%0,15%    30.797.218,5130.797.218,5130.797.218,5130.797.218,51    

Capítol 5 406.630,30 0,34% 408.000,00 

Fons de contingènciaFons de contingènciaFons de contingènciaFons de contingència    406.630,30406.630,30406.630,30406.630,30    0,34%0,34%0,34%0,34%    408.000,00408.000,00408.000,00408.000,00    

Capítol 6 4.287.223,94 -13,70% 3.700.000,00 

Capítol 7 161.500,00 1,50% 163.923,00 

Despeses de capitalDespeses de capitalDespeses de capitalDespeses de capital    4.448.723,944.448.723,944.448.723,944.448.723,94    ----13,15%13,15%13,15%13,15%    3.863.923,003.863.923,003.863.923,003.863.923,00    

Capítol 8 146.305,00 0,00% 146.305,00 

Capítol 9 4.890.779,13 8,30% 5.296.798,95 

Despeses financeresDespeses financeresDespeses financeresDespeses financeres    5.037.084,135.037.084,135.037.084,135.037.084,13    8,06%8,06%8,06%8,06%    5.443.103,955.443.103,955.443.103,955.443.103,95    

DESPESES TOTALS DESPESES TOTALS DESPESES TOTALS DESPESES TOTALS     40.735.218,4640.735.218,4640.735.218,4640.735.218,46    ----0,55%0,55%0,55%0,55%    40.512.245,4640.512.245,4640.512.245,4640.512.245,46    

    

Ajustos SEC 406.679,69   388.834,21 

Capacitat/Necessitat de Capacitat/Necessitat de Capacitat/Necessitat de Capacitat/Necessitat de 
finançamentfinançamentfinançamentfinançament    

5.883.474,145.883.474,145.883.474,145.883.474,14            6.577.428,696.577.428,696.577.428,696.577.428,69    

Deute viu Deute viu Deute viu Deute viu a 31/12a 31/12a 31/12a 31/12    38.098.127,7138.098.127,7138.098.127,7138.098.127,71    ----13,90%13,90%13,90%13,90%    32.801.32932.801.32932.801.32932.801.329    

A curt termini 0,00   0,00 

A llarg termini 38.098.127,71 -13,90% 32.801.328,76 

Ràtio de deute viu Ràtio de deute viu Ràtio de deute viu Ràtio de deute viu 
/Ingressos corrents/Ingressos corrents/Ingressos corrents/Ingressos corrents    92,89%92,89%92,89%92,89%    ----14,07%14,07%14,07%14,07%    79,82%79,82%79,82%79,82%    
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4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri. 

5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament 
d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera.” 

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i per 
unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 

Únic.Únic.Únic.Únic.----    Donar compte    el Decret d’Alcaldia 2014/5100 de l’ 1 d’ octubre de 2014. 

El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents que constitueixen quórum 
suficient per la majoria legal, acorda:  quedar-ne assabentats. 

 
6. 6. 6. 6. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA NÚM. 139/2014, DE 22 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA NÚM. 139/2014, DE 22 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA NÚM. 139/2014, DE 22 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA NÚM. 139/2014, DE 22 
D’OCTUBRE, D’OCTUBRE, D’OCTUBRE, D’OCTUBRE, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT 
AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014.AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014.AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014.AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014. 
    

La secretària presenta l’informe de Tresoreria, de 22 d’octubre de 2014, que es transcriu a 
continuació: 

“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 139/2014“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 139/2014“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 139/2014“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 139/2014    

Identificació Identificació Identificació Identificació de l’expedientde l’expedientde l’expedientde l’expedient    

 
Informe sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre 
de l’exercici 2014, període de l’01/07/2014 a 30/09/2014. 
    
FetsFetsFetsFets    
 
Aquest informe recull la informació relativa al càlcul del període mig de pagament als 
proveïdors de l’Ajuntament de Calafell, del Patronat de Turisme i de l’OAM Fundació 
Castell de Calafell, referent al tercer trimestre de l’exercici 2014, per donar compliment al 
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul 
del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.    
 
Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets    
 
1. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del temps 
de pagament o retard en el pagament del deute comercial. 
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2. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. 

 
En l’exposició de motius s’estableix que el període mig de pagament mesura el retard en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del 
període legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials.  
 
Aquesta medició amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 
l’Administració paga abans que hagin transcorregut els trenta dies naturals des de la 
presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui. 
 
3. L’article 3 del RD 635/2014 defineix les operacions incloses en el càlcul, que seran 
aquelles que s’hagin expedit des de l’1 de gener de 2014 que constin al registre 
comptable de factures i les certificacions aprovades a partir d’aquesta mateixa data. 
 
S’exclouen expressament del càlcul: 
 

XVI. Les obligacions contretes amb altres Administracions Públiques. 
XVII. Les obligacions pagades amb càrrec al Fons pel finançament dels 

pagaments a proveïdors. 
XVIII. Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció amb motiu 

d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 

 
4. Els articles 4 i 5 del RD 635/2014 determinen les fórmules de càlcul  del període mig de 
pagament global a proveïdors i el de cada entitat, d’acord amb el següent detall: 
 

Període mig de pagament = Σ (període mig de pagament de cada entitat * import operacions de l'entitat)

global a proveïdors Σ import operacions de les entitats

ratio operacions pagades * import total pagaments realitzats + 

Període mig de pagament = ratio operacions pendents de pagament * import total de pagaments pendents

de cada entitat import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents

Ratio de les operacions = Σ (nombre de dies de pagament * import de l'operació pagada)

pagades Import total pagaments realitzats

Ratio d'operacions = Σ (número de dies pendents de pagament * import de l'operació pendent de pagament)

pendents de pagament Import total de pagaments pendents

 
 
5. D’acord amb l’article 6.2 del RD 635/2014 les corporacions locals remetran al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord amb l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
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subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la següent 
informació relativa al període mig de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 
 

• El període mig de pagament global a proveïdors trimestral i la seva sèrie històrica. 
• El període mig de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
• La ràtio trimestral d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
• La ràtio d’operacions pendents de pagament trimestral de cada entitat i la seva 

sèrie històrica. 
 
La informació s’haurà de publicar en el portal web de l’Ajuntament seguint criteris 
homogenis que permetin garantir l’accessibilitat i transparència de la mateixa. A aquests 
efectes, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques facilitarà a les corporacions 
locals models tipus de publicació. 
 
6. Dels resultats obtinguts en aplicació de les fórmules establertes s’ha de fer constar, pel 
que fa a l’OAM Fundació Castell de Calafell, que el període mig de pagament s’ha 
obtingut de la ponderació de 44 operacions pagades i 34 operacions pendents de 
pagament al final del període. 
 
Pel que fa a la ràtio d’operacions pagades és de 39,21. El límit dels 30 se supera per la 
inclusió d’una operació per import de 5.063,94€, en la qual s’ha incorregut en una 
demora en la tramitació de 104 dies i de 6 dies en el pagament. 
 
Si s’exceptués del càlcul aquesta operació, el resultat de la ràtio d’operacions pagades 
hagués estat de 25,65 i el període mig de pagament de 22,60. De manera que es pot 
afirmar que, en termes generals, el període mig de pagament es troba dins dels límits 
establerts en la normativa, amb l’excepció del còmput d’aquesta operació. 
 
CCCConclusionsonclusionsonclusionsonclusions    
 
1. En aplicació de la metodologia de càlcul establerta en l’article 5 del RD 635/2014, de 25 
de juliol, s’informa que el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer 
trimestre de l’exercici 2014 és el següent: 

 
 

EntitatEntitatEntitatEntitat    
Ràtio Ràtio Ràtio Ràtio 

opeopeopeoperacions racions racions racions 
pagadespagadespagadespagades    

Import Import Import Import 
pagaments pagaments pagaments pagaments 
realitzatsrealitzatsrealitzatsrealitzats    

Ràtio Ràtio Ràtio Ràtio 
operacions operacions operacions operacions 
pendentspendentspendentspendents    

Import Import Import Import 
pagaments pagaments pagaments pagaments 
pendentspendentspendentspendents    

PMPPMPPMPPMP    ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions    

CalafellCalafellCalafellCalafell    16,29 4.288.119,46 27,83 2.604.779,50 20,65   

OAM                                               OAM                                               OAM                                               OAM                                               
Fundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de Calafell    39,21 42.341,22 13,25 12.194,70 33,40   

P. M. TurismeP. M. TurismeP. M. TurismeP. M. Turisme    28,70 136.715,59 12,21 49.455,02 24,32   

PMP GlobalPMP GlobalPMP GlobalPMP Global      4.467.176,274.467.176,274.467.176,274.467.176,27            2.666.429,222.666.429,222.666.429,222.666.429,22    20,8520,8520,8520,85      
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2. Aquesta informació s’ha de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i 
publicar-la en el portal web de l’Ajuntament de conformitat amb l’article 6.2 del Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol. “ 
 
La Regidora de l'Àrea proposa a la Comissió Informativa de Serveis Interns quedar-ne 
assabentats i posar-ho en coneixement del Ple de la Corporació. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
7. 7. 7. 7. PROPOSTA D’APROVAR LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG PROPOSTA D’APROVAR LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG PROPOSTA D’APROVAR LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG PROPOSTA D’APROVAR LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG 
TERMINI PER SUBSTITUIR ELS PRÉSTECS DEL TERMINI PER SUBSTITUIR ELS PRÉSTECS DEL TERMINI PER SUBSTITUIR ELS PRÉSTECS DEL TERMINI PER SUBSTITUIR ELS PRÉSTECS DEL FONS PER AL FINANÇAMENT DEL FONS PER AL FINANÇAMENT DEL FONS PER AL FINANÇAMENT DEL FONS PER AL FINANÇAMENT DEL 
PAGAMENT A PROVEÏDORS 2012.PAGAMENT A PROVEÏDORS 2012.PAGAMENT A PROVEÏDORS 2012.PAGAMENT A PROVEÏDORS 2012. 
    
FetsFetsFetsFets    
    

I. El 15 de maig de 2012, el Ple de la Corporació va aprovar l’operació de crèdit excepcional 
derivada del Fons per al finançament del pagament a proveïdors (FFPP). 
 
Les condicions de l’operació d’endeutament signada van ser les següents: 
Import: 6.324.216,69 euros 
Termini d’amortització: 10 anys, amb dos de carència 
Tipus d’interès: Euribor 3M + 5,25 
 

II. El Reial Decret Llei 8/2014, de  4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l’eficiència, regula la cancel·lació de les operacions de 
préstec formalitzades per les entitats locals amb el Fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors, autoritzant a les entitats locals a concertar noves operacions 
d’endeutament per cancel·lar parcialment o totalment el seu deute pendent amb el Fons, 
sota uns determinats requisits. 
 

III. El 23 d’octubre de 2014 el capital pendent de l’operació formalitzada amb el FFPP és de 
5.530.172,71 euros. 
 

IV. L’Ajuntament ha rebut ofertes del BBVA i del Banc de Sabadell SA. per refinançar 
l’operació de crèdit excepcional derivada del Fons per al finançament del pagament a 

proveïdors (FFPP), amb les condicions següents: 
 

V. El 23 d’octubre de 2014 la tresorera municipal ha emès l’informe 140/2014 de valoració  
de les ofertes presentades. 

DATA DATA DATA DATA 
PRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓ ENTITAT FINANCERAENTITAT FINANCERAENTITAT FINANCERAENTITAT FINANCERA

IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT 
OFERTATOFERTATOFERTATOFERTAT TIPUS D'INTERÈS TIPUS D'INTERÈS TIPUS D'INTERÈS TIPUS D'INTERÈS QUOTESQUOTESQUOTESQUOTES

OberturaOberturaOberturaObertura Es tudiEs tudiEs tudiEs tudi
Amort. Amort. Amort. Amort. 
anticipadaanticipadaanticipadaanticipada

03/09/2014 BBVA 2.000.000,00 Euribor 3m + 2,50% 0,20% 0,00% 0,00%
Revisions i liquidacions 
trimestrals

07/10/2014 BANC DE SABADELL 5.530.172,71 Euribor 3m + 1,25% 0,00% 0,00% 0,00%

Revisions i liquidacions 
trimestrals

ALTRES COMISSIONSALTRES COMISSIONSALTRES COMISSIONSALTRES COMISSIONS
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VI. El 23 d’octubre de 2014 la interventora municipal ha emès l’informe 1167/2014. 

 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    

• El Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l’eficiència, regula en el seu article tercer, la cancel·lació de 
les operacions de préstec formalitzades per les entitats local amb el FFPP. 
 
En aplicació d’aquesta disposició, s‘autoritza a les Corporacions locals que es van acollir al 
FFPP a establir, durant l’any 2014, una operació d’endeutament per cancel·lar, total o 
parcialment, el deute pendent amb el Fons. 
 
El RDL 8/2014 condiciona la possibilitat d’establir una nova operació a complir tots i 
cadascun dels següents requisits: 
 

8 Que la nova operació d'endeutament a subscriure tingui, com a màxim, el mateix període 
d'amortització que resti per a la cancel·lació completa de les operacions de crèdit que 
l'entitat local tingui subscrites amb l'esmentat Fons. 

9 Que amb la nova operació es generi una disminució de la càrrega financera que suposi un 
estalvi financer.  

10 L'operació d'endeutament no podrà incorporar la garantia de la participació en tributs de 
l'Estat  

11 Aquesta operació haurà de destinar íntegrament a l'amortització anticipada, total o 
parcial, dels préstecs formalitzats amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a 
Proveïdors. 

12 Els estalvis que es generin s'han de posar de manifest i destinar-se a reduir la deute 
comercial, en el cas que el període mitjà de pagament a proveïdors superi el termini 
màxim establert.  

13 Seguiran vigents els plans d'ajust en cas d'amortització parcial, en cas de incompliment de 
les regles fiscals, el límit de deute, l'objectiu d'estabilitat, la regla de despesa o el període 
mitjà de pagament.  

14 En el cas d'entitats locals que hagin presentat en l'exercici 2013 estalvi net negatiu o 
endeutament superior al 75% dels seus ingressos corrents liquidats en l'exercici immediat 
anterior, hauran de presentar un pla de reducció de deute o de sanejament per reconduir 
la situació en un termini màxim de cinc anys.  
 
En l’apartat 2 de l’article 3 del RDL 8/2014 també estableix que serà necessari per a la 
formalització de la nova operació d’endeutament, sol·licitar autorització al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 

• Els articles 48 a 55 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el  
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
 

• L’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del règim local (LBRL). 
 

• L’article 4.1.l del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
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La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC, i 
les abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple: 
 

1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb Banc de 
Sabadell S.A., per un import de 5.530.172,71 euros, per a la cancel·lar totalment el 
préstec formalitzat amb el FFPP l’exercici 2012, amb les condicions financeres següents: 
 

Tipus d’operació: substitució préstec ICO FFPP 2012 
Import: 5.530.172,71€ 

(aquest import pot veure’s modificat en 
funció de la data que es formalitzi 
l’operació) 

Venciment: 8 anys sense carència 
Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 125 p.b. 
Liquidació d’interessos i 
amortització: 

Trimestral 

Comissions: Sense comissions 
Formalització: Secretari de la Corporació 

 
2. Sol·licitar autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per la 

formalització del préstec, mitjançant l’enviament de la documentació requerida. 
 

3. Comunicar a la Direcció General de Política Financera i Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya, la formalització del préstec. 
 

4. Facultar a l’alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris per a la 
formalització del contracte de préstec esmentat en l’acord primer. 

 
Sr. Olivella: Montse, fas l’explicació del punt? 
 
Sra. López: sí, bon dia.com tots sabeu en el 2012 ens vam acollir a na línea ICO on es va 
demanar un import elevat per poder fer front al pagament de proveïdors. En aquest sentit 
les condicions que ens va posar el ministeri no eren molt atractives però ens vam tenir que 
acollir. Ara ens han donat l’opció que si complim una sèrie de requisits podem concertar 
una nova operació amb una entitat bancària. Degut a que l’ajuntament de Calafell 
compleix tots els requisits que ells proposen i tenint en compte que les entitat bancàries 
que han estat interessades ens han presentat dues ofertes; la més interessant una que 
reduirà la despesa en interessos ens més de cinc-cents mil euros, o sigui exactament 
564.000 € doncs demanem autorització al ministeri per poder acollir-nos i per poder 
concertar aquest préstec i així doncs reduir la despesa en pagament d’interessos. És això, 
jo crec que és bo, en aquest jo faré la meva valoració personal i jo crec que és un punt 
molt important tenint en compte que parlem de diners públics. Gràcies.  
 
Sr. Revello: primer de tot alegrar-me perquè tot el que sigui estalviar cales en aquest cas 
públics de l’ajuntament és positiu i res més. Alegrar-nos d’aquesta notícia perquè penso 
que és un estalvi important i per això poca cosa més a dir. 
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal 
acorda: 
 
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb 
Banc de Sabadell S.A., per un import de 5.530.172,71 euros, per a la cancel·lar 
totalment el préstec formalitzat amb el FFPP l’exercici 2012, amb les condicions 
financeres següents: 
 

 
Tipus d’operació: substitució préstec ICO FFPP 2012 
Import: 5.530.172,71€ 

(aquest import pot veure’s modificat en 
funció de la data que es formalitzi 
l’operació) 

Venciment: 8 anys sense carència 
Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 125 p.b. 
Liquidació d’interessos i 
amortització: 

Trimestral 

Comissions: Sense comissions 
Formalització: Secretari de la Corporació 
 

 
2. Sol·licitar autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per la 
formalització del préstec, mitjançant l’enviament de la documentació requerida. 
 
3. Comunicar a la Direcció General de Política Financera i Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya, la formalització del préstec. 
 
4. Facultar a l’alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris per a la 
formalització del contracte de préstec esmentat en l’acord primer. 
    
8. 8. 8. 8. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES PER ACONSEGUIR ELS PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES PER ACONSEGUIR ELS PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES PER ACONSEGUIR ELS PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES PER ACONSEGUIR ELS 
OBJECTIUS COMUNITARIS DE REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2OBJECTIUS COMUNITARIS DE REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2OBJECTIUS COMUNITARIS DE REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2OBJECTIUS COMUNITARIS DE REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2 
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, 
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en 
la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal 
de consultes amb moltes ciutats europees.  
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2. El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
 
ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
    
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, 
integrat, a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que 
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de Calafell té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces 
per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de 
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de 
la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves 
les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 
en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint 
que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. D’altra banda, 
l’Ajuntament també vol avançar cap a l’adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar la 
preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic. 
 
Proposta de resolució:Proposta de resolució:Proposta de resolució:Proposta de resolució:    
    
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC, I 
les abstencions dels membres del PSC i UAM proposa al Ple: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.----    L’Ajuntament de Calafell fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i 
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per 
cent per a 2020 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
(PAES), un pla local per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables; . 
    
Segon.Segon.Segon.Segon.----    L’Ajuntament de Calafell es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast 
del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de 
Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una 
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització 
d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de Tarragona, coordinadora 
territorial del Pacte a les comarques de Tarragona, suport que es prestarà mitjançant 
assistència tècnica. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Així mateix, l’esmentat PAES inclourà també l’avaluació dels possibles riscos i 
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les mesures 
d’adaptació prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d’adaptació, tot proposant un 
ordre de prioritats.  
 
Quart.Quart.Quart.Quart.----    L’Ajuntament de Calafell es compromet també a elaborar un informe biennal per 
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar 
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de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que 
consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa. 
    
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Facultar l'alcalde/alcaldessa perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte. 
    
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.----    Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona (per fer possible les 
tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, qui al 
seu temps ho comunicarà al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en els 
termes del model establert) 
    
Sr. Olivella: D’acord. Això ho vam comentar ahir una mica a la junta de portaveus però 
bàsicament com us he dit és nua proposta que ha fet Unió Europea a la Diputació de 
Tarragona, la Diputació de Tarragona s’ha adherit i ho ha demanat als diferents alcaldes i 
alcaldesses dels diferents municipis de la demarcació de Tarragona i l’idea és aquesta: que 
hi hagi el compromís, si es vol, que aquí al 2020 és facin tot un seguit d’accions de cara a 
reduir aquest gas un 20 %. I desprès també fer un inventari de les emissions des del 2005 
i fer una proposta sobre com volem reduir-les. Si voleu dir alguna cosa els diferents grups 
o sinó passem a la votació. 
    
El Ple de la Corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de 
tots els membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, acorda:  
 
Primer.Primer.Primer.Primer.----    L’Ajuntament de Calafell fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i 
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per 
cent per a 2020 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
(PAES), un pla local per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables; . 
    
Segon.Segon.Segon.Segon.----    L’Ajuntament de Calafell es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast 
del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de 
Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una 
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització 
d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de Tarragona, coordinadora 
territorial del Pacte a les comarques de Tarragona, suport que es prestarà mitjançant 
assistència tècnica. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Així mateix, l’esmentat PAES inclourà també l’avaluació dels possibles riscos i 
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les mesures 
d’adaptació prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d’adaptació, tot proposant un 
ordre de prioritats.  
 
Quart.Quart.Quart.Quart.----    L’Ajuntament de Calafell es compromet també a elaborar un informe biennal per 
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar 
de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que 
consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa. 
    
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Facultar l'alcalde/alcaldessa perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte. 
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Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.----    Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona (per fer possible les 
tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, qui al 
seu temps ho comunicarà al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en els 
termes del model establert) 
 
    
9. 9. 9. 9. PROPOSTA  DE RECTIFICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE NETEJA I PROPOSTA  DE RECTIFICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE NETEJA I PROPOSTA  DE RECTIFICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE NETEJA I PROPOSTA  DE RECTIFICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE NETEJA I 
MANTENIMENT DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELLMANTENIMENT DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELLMANTENIMENT DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELLMANTENIMENT DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL 
  
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 7 de març de 2011, va acordar 
l’adjudicació del contracte relatiu al servei de neteja i manteniment de les platges del terme 
municipal de Calafell per procediment obert amb publicitat a favor de l’empresa URBASER, S.A. 
  
El dia 16 de maig de 2011 es va signar el contracte de referència. 
 
En data 15 de setembre de 2011 la Tècnica de Serveis i Medi Ambient de la Corporació emet 
informe que s’acompanya a l’expedient, justificant i proposant la rectificació de la clàusula 
segona del contracte que establia una durada de 4 anys de duració fixant un inici i una 
finalització que no s’escauen amb la data de la signatura del mateix, i que proposa s’ajustin a 
aquesta, de manera que queda redactada de la següent manera: 

“ S’estableix una durada del 16 de maig de“ S’estableix una durada del 16 de maig de“ S’estableix una durada del 16 de maig de“ S’estableix una durada del 16 de maig de    2011 al 15 de maig de 2015”2011 al 15 de maig de 2015”2011 al 15 de maig de 2015”2011 al 15 de maig de 2015”    

 
Al mateix informe, la tècnica de Serveis i Medi Ambient específica, en conseqüència del que s’ha 
dit, que l’import total de l’adjudicació de 989.611,40 €, IVA inclòs, que es desglossa en el 
contracte en relació a les dades que consten en el mateix, per coherència s’ha d’ajustar a les 
dades correctes de signatura del contracte, i per tant, ha de restar desglossat de la següent 
manera: 
 
Any 2011  154.626,78 € 
Any 2012  247.402,85 € 
Any 2013  247.402,85 € 
Any 2014  247.402,85 € 
Any 2015    92.776,06 € 
 
Per altre banda, s’ha detectat que en la redacció del contracte es va fer referència a que el 
mateix no tenia possibilitat de revisió de preus al llarg de la seva durada (clàusula sisena); no 
obstant, el plec de clàusules particulars establia que si existia possibilitat de revisió de preus, i la 
oferta de l’empresa no l’excloïa, fet lògic en un contracte de llarga durada. Motiu pel que s’ha 
de procedir a rectificar aquest extrem de dit contracte per ajustar-ho a les condicions 
contractuals del plec que suposen una lex interpartes. La rectificació d’aquest element suposa 
una de les possibilitats del article 105 i 106 de la Llei 30/92.  
 
Atès l’informe emès pel Director de Serveis Jurídics de la Corporació en data 20 d’octubre de 
2014. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient. 
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La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC, i les 
abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple: 
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR el contracte relatiu al SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL, en el sentit que al primer paràgraf de la 
Clàusula Segona on consta: 
    
2.2.2.2.----    S’estableix una durada del contracte des del dia 16 de maig de 2011 al 31 de desembre de 
2014 
 
Ha de constar:  
 
2.2.2.2.- S’estableix que d’acord amb la durada del contracte aquest es prestarà des del dia 16 de 
maig de 2011 al 15 de maig del 2015.    
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR el contracte relatiu al SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL, en el sentit que l’import adjudicat de  
989.611,40 €, IVA inclòs a l’empresa URBASER, segons els següent desglossat: 
 
Any 2011  154.626,78 € 
Any 2012  247.402,85 € 
Any 2013  247.402,85 € 
Any 2014  247.402,85 € 
Any 2015    92.776,06 € 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR el contracte relatiu al SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL, en el sentit que a la clàusula sisena del mateix 
on consta: 
    
No s’aplicarà cap revisió de preus a aquest contracte.  
 
Ha de dir: 
 
S’aplicarà la revisió de preus que consta en el plec de clàusules 
    
QUART.QUART.QUART.QUART.----    DONARDONARDONARDONAR compte als interessats i al departament de Serveis i Medi Ambient, 
Tresoreria i Intervenció, i ordenar la seva formalització d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 202.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Sr. Jiménez: bon dia a tothom, bon dia alcalde. Això més que res és que hi ha un error 
material al contracte. El plec diu que els preus es poden modificar i en comptes al 
contracte diu que no. El que val realment és el que diu el plec i d’aquí aquesta modificació 
que es fa i també, bé, ajustar aquests imports de les anualitats ja que el contracte també 
ens perjudica una miqueta i això fa que es tinguin de fer aquests ajusts de la distribució de 
les anualitats. 
 
El Ple de la corporació amb el vot favorable dels membres de CIU, PPC, UAM i del regidor no 
adscrit Massimiliano Revello , i l’abstenció dels membres del PSC, acorda: 
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PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR el contracte relatiu al SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL, en el sentit que al primer paràgraf de la 
Clàusula Segona on consta: 
    
2.2.2.2.----    S’estableix una durada del contracte des del dia 16 de maig de 2011 al 31 de desembre de 
2014 
 
Ha de constar:  
 
2.2.2.2.- S’estableix que d’acord amb la durada del contracte aquest es prestarà des del dia 16 de 
maig de 2011 al 15 de maig del 2015.    
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR el contracte relatiu al SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL, en el sentit que l’import adjudicat de  
989.611,40 €, IVA inclòs a l’empresa URBASER, segons els següent desglossat: 
 
Any 2011  154.626,78 € 
Any 2012  247.402,85 € 
Any 2013  247.402,85 € 
Any 2014  247.402,85 € 
Any 2015    92.776,06 € 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR el contracte relatiu al SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL, en el sentit que a la clàusula sisena del mateix 
on consta: 
    
No s’aplicarà cap revisió de preus a aquest contracte.  
 
Ha de dir: 
 
S’aplicarà la revisió de preus que consta en el plec de clàusules 
    
QUART.QUART.QUART.QUART.----    DONAR compte als interessats i al departament de Serveis i Medi Ambient, Tresoreria 
i Intervenció, i ordenar la seva formalització d’acord amb el que s’estableix en l’article 202.3 de 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
 
10. 10. 10. 10. PROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENTPROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENTPROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENTPROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENT    DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES 
ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS, MITJANÇANT TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS, MITJANÇANT TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS, MITJANÇANT TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS, MITJANÇANT 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, PER LA GESTIÓ TRAMITACIÓ ORDINÀRIA PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, PER LA GESTIÓ TRAMITACIÓ ORDINÀRIA PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, PER LA GESTIÓ TRAMITACIÓ ORDINÀRIA PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, PER LA GESTIÓ 
INTEGRAL DEL SERVEINTEGRAL DEL SERVEINTEGRAL DEL SERVEINTEGRAL DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES (GRUA) I VEHICLES ABANDONATS I DE RETIRADA DE VEHICLES (GRUA) I VEHICLES ABANDONATS I DE RETIRADA DE VEHICLES (GRUA) I VEHICLES ABANDONATS I DE RETIRADA DE VEHICLES (GRUA) I VEHICLES ABANDONATS 
A LA VIA PÚBLICA  I INICI DE LICITACIÓ.A LA VIA PÚBLICA  I INICI DE LICITACIÓ.A LA VIA PÚBLICA  I INICI DE LICITACIÓ.A LA VIA PÚBLICA  I INICI DE LICITACIÓ.    
    
La Regidoria d’obres públiques manteniment i medi ambient per decret  núm. 2014/1570 
 de data 21 de març de 2014,  es va incoar expedient de contractació per l’adjudicació del 
servei de retirada de vehicles de la via pública i el seu trasllat al Dipòsit Municipal. 
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La present licitació neix de la necessitat de dur a terme una reordenació del servei que ara 
es presta sota petició i sense contracte, però que lògicament és necessari per tal d’ordenar 
el trànsit i garantir la seva seguretat, com a interès públic pel que s’ha de vetllar. Aquest 
tipus de servei, partint de la base que és un servei que s’ha de donar, i que sent 
imprescindible s’ha de garantir que es presti en unes mínimes condicions que el faci 
eficient i eficaç. Es fa imprescindible dotar d’un marc contractual la prestació d’aquest 
servei que defineixi de manera acurada les obligacions i drets de les parts implicades, 
Ajuntament i operador del servei prestat i les condicions del servei seran garantides pels 
pactes contractuals. 
 
La prestació del servei s’adaptarà a la intensitat de circulació relacionada amb l’ increment 
en dates concretes quan la població s’incrementa de manera exponencial coincidint amb 
dates festives o vacances, s’incrementen les incidències en proporció a la població i per 
tant, les necessitats del servei i la necessitat d’immediatesa de la prestació, i vulneracions 
de la normativa de trànsit tant general com local, que fan necessària la intervenció per 
restituir la legalitat i normalitat de la circulació amb una major rapidesa i disponibilitat i es 
fa imprescindible una intervenció al respecte dels vehicles estacionats en la via pública i 
durant la resta de l’any l’activitat és molt més reduïda i limitada, fent innecessari un major 
servei del que es presta en l’actualitat. 
 
La durada del contracte s’ha establert en 4 anys amb un pressupost de la licitació  per un 
valor màxim estimat del contracte de 346.683€ IVA inclòs, pels 4 anys i una possible 
pròrroga de 2 anys més per import de 229.673,37 IVA inclòs, fent un total de contracte 
per 6 anys per import de 576.356,37 € IVA inclòs. 
 
Vist l’informe núm. 981/2014 PD 1520,1546,1547,1548 i 1549 emès pel departament 
d’Intervenció Municipal incorporat a l’expedient. 
 
Atès que es tracta d'un contracte de serveis dels previstos a l'art. 16 i es pot tramitar  pel 
procediment obert previst a l’art. 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
En base a la durada del contracte de 6 anys, es tracta d’una despesa plurianual, i s’haurà 
d’ajustar al que disposa l’art.86 del R.D 500/90 , de 20 d’abril i l’article 174 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
En base a la durada del contracte es tracta d’una despesa plurianual, i s’haurà d’ajustar al 
que disposa l’art.80.1 a) del R.D 500/90, de 20 d’abril i l’article 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, la despesa es pretén realitzar té el caràcter de plurianual, complint la limitació 
d’anualitats previstos en l’art 81 del R.D 500/90, i incomplint els percentatges previstos en 
l’art.82 de l’ esmentat R.D 500/90, de conformitat amb el règim financer esmentat en 
l’apartat  primer del present informe. L’esmentat informe conclou en conformitat a 
l’autorització de la despesa proposada. 
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Vist l’informe jurídic emès pel Director de Serveis Jurídics, contractació i compres, el qual 
s’adjunta a l’expedient.  
 
Vist que els articles 157 a 163 del RDL 3/2011, contemplen l’adjudicació del contracte per 
procediment obert amb publicitat. 
 
Vist el Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de Contractes de les administracions públiques preveu les disposicions en matèria de 
contractació. 
 
En aquest sentit i als efectes de facilitar l’agilitat en la tramitació administrativa es procedirà a 
delegar la competència a la Junta de Govern Local segon estableixen els articles 52, 53 i 54 
del TRLMRL de Catalunya.  
 
Ateses les competències establertes en els articles 21 i 22 de la Llei de bases de règim 
local. 
 
La Comissió informativa d’Obres públiques, manteniment i medi ambient, amb l’abstenció 
dels grups municipals de UAM i PSC, proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- APROVAR  la tramitació de l’expedient.  
    
SEGON.-APROVAR  l’expedient de contractació del servei de gestió integral del retirada de 
vehicles (grua) i vehicles abandonats a la via pública. 
 
TERCER.- APROVAR el règim financer, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
pressupostos dels anys posteriors a l’adjudicació.  
 
QUART.- Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació, que ascendeix a un import 
total de 576.356,37 € IVA inclòs pels quatre anys de contracte i dos anys més de pròrroga 
i aprovar el règim financer proposat, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
pressupostos dels exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018 ,2019 i 2020 pels imports 
corresponents a les anualitats previstes: 
 
2014...................    6.225,00 € (2014-desembre) 
2015……………   75.322,50 €  
2016…………….. 82.854,75 €  
2017...................  91.140,25 €  
2018...................  91.140,50 €  
2018/19..............109.368,27 € (pròrroga) 
2019/20..............120.305,10 € (pròrroga) 
 
CINQUÈ.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Econòmiques- Administratives 
particulars que juntament amb els Plec de Prescripcions Tècniques han de regir el 
contracte, i sotmetre’l a informació pública pel termini de 47 dies hàbils següents a la 
publicació de l’anunci, als efectes de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en 
el supòsit que no se’n formulin, sense necessitat d’un nou acord. Si es produïssin 
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reclamacions al Plec durant aquest termini, continuarà el procediment licitatori, resolent-se 
les mateixes abans o simultàniament a l'adjudicació del contracte. 

 
SISÈ.- Disposar l’obertura simultània del procediment d’adjudicació, mitjançant inserció de 
l’anunci de licitació en el DOUE pel termini de 47 dies naturals des de la tramesa de 
l’anunci i posterior publicació al BOPT i Perfil del contractant. El contracte  s'adjudicarà 
mitjançant procediment obert i amb tràmit ordinari. 
 
SETÈ.-Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial 
Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i 
aprovar excedir el percentatge que aquesta determina pels anys següents a l’inicial. 

 
VUITÈ....---- Delegar a la Junta de Govern Local la competència per tramitar tot l’expedient 
contractual.    
 
NOVÈ.- Donar compte als Departaments de Via pública i Intervenció pel seu coneixement i 
efectes. 
    
DESÈ.- Publicar al BOPT i al perfil del contractant. El contracte s'adjudicarà mitjançant 
procediment obert. 
 
Sr. Garcia: buenos días a todos. Bueno, vamos a ver, se ha hecho una comparativa con lo 
que se pagaba normalmente por el servicio de grúa anteriormente contratado cuyo coste 
era de 144.000 € al año. Lo que se ingresó en el año 2010 fueron 40.600 € dividido por el 
precio de retirada, el cálculo es que se retiraron 487 vehículos y pagamos 144.000 €. El 
importe por vehículo era superior a 300 € cuando se recaudaba 80 € por vehículo. 
Después de un par de años analizando la fórmula y las necesidades del ayuntamiento así 
como las ofertas de empresas a los efectos de hacer lo más eficiente y eficaz se propone el 
contrato que se basa en que la empresa cobrarà sólo por lo que se demande. Así como el 
nuevo contrato de estos  487 vehículos multiplicado por el precio que pagaríamos por el 
nuevo contrato, 60 €, resultaria un coste total de 29.000 € con lo que habríamos 
ahorrado 114.000 € frente al anterior contrato. Hay que añadir la diferencia con el precio 
recaudado por la misma retirada, 88 €, que serviría para compensar el coste administrativo 
de la gestión del depósito del coche con lo que el servicio es evidentemente más efcaz. En 
el supuesto del nuevo contrato pagaríamos el máximo de 74.000 €, habríamos retirado 
1.245 vehículos y habríamos ingresado 109.000 €. El diferencial sirve para compensar el 
servicio del depósito municipal. A nivel de eficacia como se ha dicho se hace por pago de 
vehículo retirado y se obliga al licitador a estar disponible, a reclamar en un tiempo 
mínimo que supone una reducción del tiempo estándar actual y del tiempo del anterior 
contrato con lo que la mejora del servicio es por la eficacia. Creo que es evidente que ésta 
nueva proposta que aquí se presenta resulta beneficiosa para el ayuntamiento. 
 
Sr. Olivella: vale, d’acord. Gràcies. Iniciem un torn d’intervencions. Massimiliano. 
 
Sr. Revello: A mi me gustaria sólo pedir una aclaración de las declaraciones porque no 
pude participar en la CI.de este tema. Queria saber de la retirada de vehículos, cualquier 
tipo de vehículos o vehículos abandonados. Porque el peligro aquí es que siendo la 
empresa licitadora quién cobra por vehículo retirado pues que nos encontremos con las 
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grúas casi como las imágenes que vemos en Barcelona en los cruces, con 3 o 4 grúas con 
todo preparado, después de 30 segundos, vehículo enganchado y vehículo retirado. Esto 
no sé si seria muy bueno y positivo aunque lo desconozco. Por eso lo pregunto para que 
se me aclare un poquito más. Gracias. 
 
Sr. Parera: sí, aquí s’han dit només dos coses però no passa res. Benefici per l’ajuntament, 
concretament l’última paraula que ha dit és que seria beneficiós per l’ajuntament però 
nosaltres creiem que no queda aclarit per l’infractor, les molèsties que tindrà i les 
dificultats per recollir el vehicle i per fer els tràmits corresponents de pagament. D’això no 
s’ha aclarit res i en aquest cas l’infractor tindrà molts problemes a l’hora de recollir el 
vehicle. Res més. 
 
Sr. Ferré: nosaltres no volem estendre’ns més perquè no és un tema que ja hem parlat en 
CI i tampoc hi ha gaire cosa que explicar perquè en principi s’aprova un plec que sembla 
beneficiós, veurem desprès a les ofertes si també desprès com funciona realment aquest 
servei i en tot cas, dependrà del nombre de vehicles que retirin i de tot el servei que facin. 
AL final podrem fer una valoració. 
 
Sr. Solé: breument. No afegirem més degut a les explicacions que ha donat el Juanjo sobre 
els números i més o menys el temps, l’únic recalcar que és de d’aquelles coses que 
l’ajuntament tard o d’hora havia de fer perquè s’havia de treure concurs i era hora que 
l’ajuntament fes aquest pas i al final és una feina que es fica al dia en aquest sentit, a 
nivell d’administració local. 
 
Sr. García: bueno contestando al Massi, se hará lo que se está haciendo a día de hoy. Sólo 
se utilizará la grúa cuando se le demande, cuando se le llame, sea necesario o se le llame. 
O sea que es lo mismo.  
 
Y contestando al señor Parera es lo mismo que a día de hoy. Tendrá los mismos problemas 
y si los tiene el beneficio será el mismo. No será nada nuevo. 
 
Sr. Olivella: alguna cosa més per part de les persones que sou a la taula als ponents. 
 
Sr. Revello: no, res més. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor 
no adscrit, Massimiliano Revello; i 6 abstencions dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
PRIMER.- APROVAR  la tramitació de l’expedient.  
    
SEGON.-APROVAR  l’expedient de contractació del servei de gestió integral del retirada de 
vehicles (grua) i vehicles abandonats a la via pública. 
 
TERCER.- APROVAR el règim financer, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
pressupostos dels anys posteriors a l’adjudicació.  
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QUART.- Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació, que ascendeix a un import 
total de 576.356,37 € IVA inclòs pels quatre anys de contracte i dos anys més de pròrroga 
i aprovar el règim financer proposat, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
pressupostos dels exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018 ,2019 i 2020 pels imports 
corresponents a les anualitats previstes: 
 
2014...................    6.225,00 € (2014-desembre) 
2015……………   75.322,50 €  
2016…………….. 82.854,75 €  
2017...................  91.140,25 €  
2018...................  91.140,50 €  
2018/19..............109.368,27 € (pròrroga) 
2019/20..............120.305,10 € (pròrroga) 
 
CINQUÈ.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Econòmiques- Administratives 
particulars que juntament amb els Plec de Prescripcions Tècniques han de regir el 
contracte, i sotmetre’l a informació pública pel termini de 47 dies hàbils següents a la 
publicació de l’anunci, als efectes de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en 
el supòsit que no se’n formulin, sense necessitat d’un nou acord. Si es produïssin 
reclamacions al Plec durant aquest termini, continuarà el procediment licitatori, resolent-se 
les mateixes abans o simultàniament a l'adjudicació del contracte. 

 
SISÈ.- Disposar l’obertura simultània del procediment d’adjudicació, mitjançant inserció de 
l’anunci de licitació en el DOUE pel termini de 47 dies naturals des de la tramesa de 
l’anunci i posterior publicació al BOPT i Perfil del contractant. El contracte  s'adjudicarà 
mitjançant procediment obert i amb tràmit ordinari. 
 
SETÈ.-Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial 
Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i 
aprovar excedir el percentatge que aquesta determina pels anys següents a l’inicial. 

 
VUITÈ....---- Delegar a la Junta de Govern Local la competència per tramitar tot l’expedient 
contractual.    
 
NOVÈ.- Donar compte als Departaments de Via pública i Intervenció pel seu coneixement i 
efectes. 
    
DESÈ.- Publicar al BOPT i al perfil del contractant. El contracte s'adjudicarà mitjançant 
procediment obert. 
 
 
11. 11. 11. 11. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO LLICÈNCIES OBRES MENORS 99/2013 I 81/2014, C/ PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO LLICÈNCIES OBRES MENORS 99/2013 I 81/2014, C/ PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO LLICÈNCIES OBRES MENORS 99/2013 I 81/2014, C/ PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO LLICÈNCIES OBRES MENORS 99/2013 I 81/2014, C/ 
PRINCIPAL 1PRINCIPAL 1PRINCIPAL 1PRINCIPAL 1    
    
Mitjançant Resolució núm. 2014/864, de data 21 de febrer de 2014, el tinent d’Alcalde de 
l’Àrea d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, Rafel Solé i Miró, es va atorgar la 
llicència d'obres menors núm. 99/2013, per la reforma de Coberta i façana de l’immoble 
situat al c/ Principal 1 de Calafell, al Sr. Oriol Saura Olivella. 
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Mitjançant Resolució núm. 2014/5274, de data 13 d’octubre de 2014, el tinent d’Alcalde 
de l’Àrea d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, Rafel Solé i Miró, es va atorgar 
la llicència d'obres menors núm. 81/2014, per la reforma de Coberta de l’immoble situat 
al c/ Principal 1 de Calafell, al Sr. Oriol Saura Olivella. 
 
La finca en qüestió està inclosa al Catàleg del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Calafell. 
 
Vista la sol·licitud del Sr. Saura de gaudir de les bonificacions i exempcions previstes a 
l'Ordenança fiscal municipal núm. 1.3, article 6, apartat 1.b  per l'any 2014. 
 
La Comissió Informativa d'Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient,  per unanimitat 
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a les  llicències d'obres menors núms. 2013/99 i 2014/81, atorgades al Sr. 
ORIOL SAURA OLIVELLA,  per la reforma de la Roberta i façana de l'immoble situat al c/ 
del Principal 1 de Calafell. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat , al  Departament d'Intervenció i 
BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unaniimitat 
acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a les  llicències d'obres menors núms. 2013/99 i 2014/81, atorgades al Sr. 
ORIOL SAURA OLIVELLA,  per la reforma de la Roberta i façana de l'immoble situat al c/ 
del Principal 1 de Calafell. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat , al  Departament d'Intervenció i 
BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
 
12. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO LLICÈNCIA D'OBRA MENOR 12. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO LLICÈNCIA D'OBRA MENOR 12. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO LLICÈNCIA D'OBRA MENOR 12. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO LLICÈNCIA D'OBRA MENOR 76/2014, C/ AIRE 176/2014, C/ AIRE 176/2014, C/ AIRE 176/2014, C/ AIRE 1    
 
Mitjançant Resolució núm. 2014/5277 de data 13 d’octubre de 2014, el tinent d’Alcalde 
de l’Àrea d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, Rafel Solé i Miró, es va atorgar 
la llicència d'obres menors núm. 76/2014, per la Rehabilitació de la façana de l'immoble 
situat al  c/ de l’Aire 1 de Calafell, al Sr. Mark Niels Kaptijn 
 
La finca en qüestió està inclosa al Catàleg del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Calafell. 
 
Mitjançant petició de la sra.Maria Almirall Ferrerons, en representació del propietari de la 
finca Sr. Mark Niels Kaptijn, sol.licita gaudir de les bonificacions i exempcions previstes a 
l'Ordenança fiscal municipal núm. 1.3, article 6, apartat 1.b  per l'any 2014. 
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La Comissió Informativa d'Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció 
del grup municipal del PSC, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres menors núm. 2014/76, atorgada al  Sr Mark Niels 
Kaptijn, per la Rehabilitació de la façana de l'immoble situat al  c/ de l’Aire 1 de Calafell. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat , al  Departament d'Intervenció i 
BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres menors núm. 2014/76, atorgada al  Sr Mark Niels 
Kaptijn, per la Rehabilitació de la façana de l'immoble situat al  c/ de l’Aire 1 de Calafell. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat , al  Departament d'Intervenció i 
BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
 
 
13. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO LLICÈNCIA D'OBRA MENOR 53/2014, C/ JOAN 13. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO LLICÈNCIA D'OBRA MENOR 53/2014, C/ JOAN 13. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO LLICÈNCIA D'OBRA MENOR 53/2014, C/ JOAN 13. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO LLICÈNCIA D'OBRA MENOR 53/2014, C/ JOAN 
MIRÓ 1MIRÓ 1MIRÓ 1MIRÓ 1    
 
Mitjançant Resolució núm. 2014/4453, de data 8 d’agost de 2014, el tinent d’Alcalde de 
l’Àrea d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, Rafel Solé i Miró, es va atorgar la 
llicència d'obres menors núm. 53/2014, per la reforma de la Coberta de l’immoble situat 
al c/ Joan Miró 1 de Calafell “Cal Xalomó”, a la Sra. Mª Josefa Romeu Solé 
 
La finca en qüestió està inclosa al Catàleg del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Calafell. 
 
Mitjançant petició del Sr. David Castro Romeu, en representació del propietari de la finca 
Sra. Mª Josefa Romeu Solé, sol.licita gaudir de les bonificacions i exempcions previstes a 
l'Ordenança fiscal municipal núm. 1.3, article 6, apartat 1.b  per l'any 2014. 
 
La Comissió Informativa d'Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció 
del grup municipal del PSC, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres menors núm. 2014/53, atorgada a la Sra. Mª JOSEFA 
ROMEU SOLÉ,  per la reforma de la coberta de l'immoble situat al c/ Joan Miró 1 “Cal 
Xalomó”. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat , al  Departament d'Intervenció i 
BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda:  
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres menors núm. 2014/53, atorgada a la Sra. Mª JOSEFA 
ROMEU SOLÉ,  per la reforma de la coberta de l'immoble situat al c/ Joan Miró 1 “Cal 
Xalomó”. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat , al  Departament d'Intervenció i 
BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
Sr. Solé: gràcies senyor alcalde i bon dia que abans no ho he dit. Ja ho anem fent des de 
fa anys, les cases que estan catalogades, en aquest al catàleg que hi ha en el planejament, 
les reformes que impliquen doncs una conservació del patrimoni que tenim amb una 
bonificació de l‘icio que és l’ impost d’obres del 95 %. En el primer cas és façana i coberta 
del carrer Principal número 1, del carrer de l’Aire és façana i del carrer Joan Miró, 1 és la 
coberta. És una manera d’ajudar al propietari de tirar endavant les reformes i les 
remodelacions d’un patrimoni que està catalogat i han de fer-ho amb més cura que altres 
intervencions. Res més. 
 
 
14. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE 14. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE 14. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE 14. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA L’ORDENANÇA L’ORDENANÇA L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ D’INTERVENCIÓ D’INTERVENCIÓ D’INTERVENCIÓ 
MUNICIPAL AMBIENTAL, DE SEGURETAT I SALUT PÚBLICA A CALAFELLMUNICIPAL AMBIENTAL, DE SEGURETAT I SALUT PÚBLICA A CALAFELLMUNICIPAL AMBIENTAL, DE SEGURETAT I SALUT PÚBLICA A CALAFELLMUNICIPAL AMBIENTAL, DE SEGURETAT I SALUT PÚBLICA A CALAFELL    
        
FetsFetsFetsFets    
 
1. L’objecte de l’ordenança es regular el sistema d’intervenció administrativa de 

l’Ajuntament de Calafell sobre les instal·lacions, els establiments i les activitats del seu 
terme municipal, quan afecten els béns jurídics i drets relacionats a l’apartat 4 d’aquest 
article. 

2. El 21 d’octubre de 2014, la secretària accidental ha emès l’informe núm. 231/2014-AS 
al respecte. 

 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

(LRBRL) i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), atribueixen als 
ajuntaments la potestat reglamentària, la qual es materialitza, entre d’altres, a través de 
les ordenances i reglaments, que són normes de naturalesa reglamentària. 

 
2. L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 

procediment previst als articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
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La Comissió Informativa de l’Àrea de d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, 
amb l’abstenció dels grups municipals de UAM i PSC, proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i 
salut pública a Calafell. 
 
SEGON. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de 
fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, al DOGC i a un diari, per un període de trenta dies des del 
següent al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 

 
TERCER. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial 
esdevindrà d’aprovació definitiva de l’Ordenança. En aquest cas, l’acord inicial elevat a 
definitiu més el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació i al Butlletí Oficial de la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 

 
QUART. En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 

 
CINQUÈ. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
Sr. Jiménez: bon dia. A veure ara fins a tramitar algun tipus de llicències havia diferents 
normatives a nivell europeu, a nivell estatal i inclús a nivell autonòmic. L’autonòmica de la 
Generalitat, la 20/2009, és una llei que des del 2009 crec que ja s’ha modificat 3 vegades. 
Aquesta ordenança el que vol és re agrupar totes aquestes normatives a nivell europeu, a 
nivell estatal i autonòmic i així poder agilitzar els tràmits del que són les activitats. 
Bàsicament és això. Gràcies. 
 
Sr. Revello: per part meva només breument dir que tot el que sigui afavorir l’iniciativa 
empresarial, simplificar els tràmits en benefici sense per això deixar de omplir les 
normatives i amb aquesta nova paraula que està apareixent que és la declaració 
responsable, en aquest cas aquest punt el trobo positiu. Res més. 
 
Sr. Ferré: entenem que és un recull de la documentació i de tota la normativa que hi ha 
avui en dia i que és un document molt extens amb més de 100 fulls doncs que recull tota 
aquesta normativa i que posa una mica al dia i bé, nosaltres en principi la donarem per bo 
però ens abstindrem a la votació. 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor 
no adscrit Massimiliano Revello; i 6 abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i 
salut pública a Calafell. 
 
SEGON. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de 
fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, al DOGC i a un diari, per un període de trenta dies des del 
següent al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 

 
TERCER. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial 
esdevindrà d’aprovació definitiva de l’Ordenança. En aquest cas, l’acord inicial elevat a 
definitiu més el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació i al Butlletí Oficial de la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 

 
QUART. En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 

 
CINQUÈ. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
15..15..15..15..    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE    
    
El senyor alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades que són des 
del Decret 4450/2014 de 08 d’agost fins el 5099/2014 de 1 d’octubre, donant 
compliment al que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD 2568/2 de 28 de 
novembre, perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin asssabetats. 
    
    
    
16.16.16.16.    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
    
Es dóna compte de les actes de les sessions de Junta de Govern Local que van des de la 
número 37 fins la número 44 de dates 20 i 27 d’agost, 3, 10, 17 i 24 de setembre i 1 i 8 
d’octubre de 2014, perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
    
17. 17. 17. 17.     PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
    
Sr. Revello: bon dia a tots una altra vegada. El meu primer prec va dirigit al senyor Solé per 
un moment històric que jo penso que està vivint el nostre municipi i penso que no 
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hauríem de deixar-lo passar. Aquest moment històric és el remodelament del passeig 
marítim del nucli de la platja. Jo trobo que pel futur de l’economia del nostre municipi és 
l’ocasió ideal per poder disposar d’un nou reglament d’ocupació de la via pública. S’ha 
proposat ara fa uns dies unes primeres normes d’ocupació, de convivència...diguem-ho 
com vulguem, normes tècniques per les autoritzacions d’ocupació de la via pública. Però 
bé, com sabem avui era el darrer dia per presentar al·legacions. Jo com el moment és molt 
important i delicat m’agradaria demanar a part que avui mateix informo que es 
presentaren unes quantes al·legacions signades per uns quants comerciant del passeig 
marítim, entre els quals jo, perquè realment hi ha cosetes que pensem que es tenen que 
revisar i es poden millorar sense dubte com qualsevol proposta inicial. Però sí que 
m’agradaria demanar en aquesta taula al senyor Solé seria una mica més de temps, si fos 
possible, per poder encara més treballar sobre aquest tema. Jo sé que s’ha fet reunions 
amb veïns, amb empresaris però per calendari aprofitant potser que ara encara tenim uns 
mesos de tranquil·litat econòmic potser destinar quinze, vint dies més, jo proposaria fins el 
20, 21 de novembre, que per cert el 22 és una data important per a mi però ja no diré 
perquè però si que 20, 21 de novembre poder tenir una miqueta més de temps i sobre tot 
una cosa que demanaria en aquesta taula és que en aquest debat poguessin participar els 
diferents representants polítics. Per què dic això? Jo he tingut la sort que també per la 
meva professió he participat activament en aquestes reunions i ho agraeixo molt però sí 
que al millor seria important tenir l’opinió d’altres companys d’aquesta taula. Per què? 
Perquè aquest és un projecte que sota el meu punt de vista, tal i com vaig expressar l’altre 
dia a la ràdio, és un projecte de futur, no és un projecte de tres, quatre o cinc anys, és un 
projecte que penso que durarà trenta, quaranta o cinquanta anys. Nosaltres ja no estarem 
ja en aquesta taula però sí que serem turistes en el nostre passeig; per això treballar tots 
conjuntament, fer una taula de treball encara que sigui de un dia dedicada a saber les 
opinions de tots. Tenim aquí per exemple al senyor Ferrer que segurament tenia una idea 
de com hauria estat el seu passeig, no? Per això m’agradaria també escoltar-la si vol en 
aquesta taula però si tenir opinions sobre el que voldria fer. Per què? Perquè la 
convivència entre turistes, veïns i comerciants pugui ser harmònica, pugui ser la millor 
perquè tinguem el nostre millor passeig possible. Per això jo també he preparat un escrit 
que ara deixaré a la secretària on exposo tots aquests punts que he comentat amb 
l’esperança, evidentment, que es reculli la meva proposta i que sigui favorable la seva 
decisió. 
 
Ara com altres precs aniran dirigits a la senyora Elvira en aquest cas, com és de costum. 
Una de les coses que voldria preguntar senyora Elvira, canviaré una mica el registre però 
bueno. Senyora Elvira usted se comprometió cuando empezó su mandato, sabe de lo que 
le voy a hablar seguramente porque es una cosa de la que ya le he hablado en varias 
ocasiones. Se comprometió con todos en que reactivaría todo el discurso referente al 
Patronato sobre la colaboración entre el sector público y el sector privado, pero vemos que 
se está acabando este mandato, vemos que se han hecho algunas reuniones, se han 
realizado mesas de trabajo pero sobre todo desde la última mesa de trabajo hemos salido 
con una frase que por un lado suena muy bien pero por el otro lado es casi tan irreal o 
imposible como que nevase en Calafell un 30 de febrero. Sí lo que usted pretende que es 
que nos levantemos de la mesa con el consenso total por parte de todos los 
representantes políticos porque si no dejaremos aparcado el tema, yo creo que es muy 
poco probable y bastante complicado. Por esto me gustaria saber, por favor, dónde 
estamos, que piensa hacer durante estos últimos meses para reactivar el Patronato porque 
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bueno, ha pasado el verano, nos hemos vuelto a ver y de este tema no se ha vuelto ha 
hablar. Por esto lejos de mí hacer polémica sobre el argumento pero sí realmente le 
pregunto dónde estamos y que está haciendo para que el Patronato pase a ser 
unarelaidad y no una simple promesa. 
 
Otra cosa que me gustaría preuntarle señora Elvira, es que han pasado ya dos veranos 
después del famoso estudio realizado por el señor Fontecha. De éste estudio se hizo una 
reunión con algunos comerciantes  pero no se ha sabido nada más. La sensación que 
tenemos todos, políticos y no sólo políticos es que este estudio ha acabado en los cajones 
de la regidoria de turismo, en los cajone so en los dicos duros. Antiguamente se 
almacenaba estos estudios de grandes folios seguramente ahora simplemente en los 
ordenadores. Historicamente se hicieron estudios, yo recuerdo que con el señor Triadó se 
hizo uno, algunos les llaman estudios de dinamización, otros planes de dinamización, 
planes de reactivación económica, todas palabras que suenan muy bien, muy bonitas, 
pero que a veces sirven simplemente para justificar que venga una empresa de fuera. A 
veces, no digo siempre, hacen un corte y pega de otros municipios y cobran lo que creen 
oportuno. Yo no entro en decir si son útiles o no estos estudios, evidentemente sí aunque 
creo que tenemos gente más que preparada para hacer nos estudios DAVO de nuestro 
municipio. Un estudios DAVO es un estudio de fortalezas y oportunidades. Si gastamos 
este dinero por lo menos apliquemos algo de lo que nos dicen, ¿no les parece? Nos podría 
decir entonces ¿dónde está éste estudio? ¿Qué se està aplicando? ¿Y nos podría facilitar 
una copia? 
 
Para acabar sólo un inciso, yo recuerdo perfectamente y así consta en acta, que usted me 
comentó cuando yo pedí explicaciones sobre por qué no se hizo, llamemoslo paseíllo 
aunque no me gusta la palabra paseíllo, durante el mercat d’estocs para saludar a los 
diferentes comerciantes que estaban allá y usted muy correcta me contestó: que los 
comerciantes estan allà para vender y nosotros políticos para comprar. Touché, 1-0, me 
parece bien. Pero por qué en la ultima Fira de Sant Miquel sí se ha hecho el paseíllo si es la 
misma situación. Pregunto, yo sólo pregunto, no quiero caras, no quiero hacer polémicas 
pero porque en un caso sí y en el otro no. Yo lo habría hecho en los dos, por eso si 
recuerda durante el mercat d’estocs lamenté que no se hiciese. 
 
Para acabar seré más rápido y hoy sí que me dirigiré a la regidora con la cual normalmente 
no comento nada pero sí que en el último pleno me olvidé y quizás entonces tocaba más 
pero bueno estamos aún a tiempo porque aún tenemos un año por delante del futuro 
mercado medieval. Me dirijo a la señorita Suárez en este caso. Por un lado felicitarle 
porque el último merado medieval yo lo he considerado mejor quizás. Cada año vamos 
mejorando desde siempre, es normal como es justo que sea que cada año vamos 
subiendo el listón por eso el mercado medieval sigue siendo como ha sido ya un referente 
dentro del calendario de nuestro municipio. Pero sí que me gustaría pedirles ya que se han 
recibido varias quejas sobre este argumento y seguramente espero que lo tendrá en 
cuenta, pedir que todo lo que se exponga a la venta, sobre todo el tema referente a 
comida, en todo estos puestos que hemos tenido aquí en la plaza, los precios sean visible 
sapra evitar sustos o discusiones porque yo conozco más de una persona que a la hora de 
ir a pagar cuando ha pedido una tapa de pulpo, por decir un ejemplo, casi hemos tenido 
que sacar el desfibrilador, el famoso desfibrilizador, porque se nos ha desmayado en 
medio de la plaza y los precios no estaban expuestos. Por ésto que de igual manera que 
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tenemos muchas precauciones en según que temas relacionados con el mercat medieval y 
otras manifestaciones del municipio pediría que se exija a todas las personas que vengan a 
vender aquí que expongan claramente los precios para que no tengamos ningún tipo de 
crítica, no tengamos quejas y para que el mercado medieval siga siendo un elemento 
positivo dentro de la economia de nuestro municipio. 
 
Una última cosa, se lo quería comentar a la senyora Elvira antes de olvidarme. Se ha 
preentado el proeycto click a Calafell, muy bien perfecto. Es una idea muy interesante, ya 
lo comentamos ¿nos podría por favor facilitar el coste? Yo no estuve en la última CI, 
seguramente esta pregunta se la habran heco otros compañeros pero aprovecho la 
ocasión ya que no pude participar para hacérselo aquí y seguramente usted me dirá que 
me los enviarà, por esto de antemano se lo agradezco. Gracias. 
 
Sr. Siero: yo quería recordar que en la calle Argentina desde las últimas tormentas que 
hubo en Segur, la última el dia 27 0 17 de septiembre el asfalto se levanta. Hay muchos 
hoyos, muchos agujeros y practicamente no se han tapado. Cuando es una de las calles 
que más circulación tiene desde Segur hacia la autopista. Yo quisiera si es posible que se 
tapen.  
 
Después la otra es la limpieza de los containers de la zona de la iglesia que se tendrían que 
lavar por lo menos dos veces a la semana porque huelen muchos y los containers que 
estan enterraos también huelen mucho, hay que lavarlos más a menudo. Nada más. 
 
Sr. Triadó: bon dia  i bon hora. Jo voldria fer més que una pregunta el que ara 
demanaríem és si el que preguntarem ens el podríeu comptar per escrit. Es tracta sobre el 
passeig marítim que tots suposo que els que passegem per allà doncs anem rebent 
queixes per part dels diferents veïns i ja sabem una mica l’historia. Han passat un parell de 
projectes del passeig per aquí, per aquesta taula. Al final s’ha aprovat un i jo crec que 
aquest que tira endavant sempre, i el meu grup també ho pensa així, el que ara és viu, no 
val la pena mirar endarrere però sí que  hi ha coses que es podrien aprofitar perquè  un 
passeig com el que s ‘està fent no és un passeig per quatre dies sinó que la nostra 
generació ja no ho veurà i ho veurem quan anys més tardarà en veure un altre passeig 
renovat. En un altre projecte hi havia un tema que nosaltres considerem que és bàsic per 
un passeig marítim que és la recollida pneumàtica perquè és molt trist anar a la tarda o a 
la nit al passeig marítim de Calafell i veure sobre el mur aquelles bosses o aquell grup de 
contenidors, encara que estiguin agrupats. Aleshores el que sí demanaríem primer a veure 
si podríem rebre un informe de perquè ara s’està trencant tot el paviment que hi ha si és 
que aquest paviment es trencarà al llarg de tot el passeig, perquè al moment que vam 
detectar que al carrer Sant Pere ja el paviment sense acabar el passeig ja estava al mateix 
nivell, ja veiem que quelcom estrany passaria, no? I el que està passant és que ara s’està 
trencant.  Aleshores, això comporta uns costos que paguen els ciutadans i el que nosaltres 
demanaríem és que ens fessin un informe de com anirà i quins costos repercuteix.  I 
després el que sí que demanaríem és que es formés una taula com deia el Massi, de treball 
on poguéssim intervenir els polítics, no només l’equip de govern i els afectats que són 
afectats que molts d’ells són momentanis i avui tenen un negoci i demà no el tenen.  Per 
tant, els afectats polítics d’alguna manera per poder com a mínim tenir en consideració 
totes aquelles coses que no afectin al passeig en un futur.  O sigui que no fem coses avui 
que d’aquí quatre dies ens haguem de penedir perquè no les hem previstes. Per tant, jo 
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crec que en benefici del poble i jo crec que també de l’equip de govern seria bo que es fes 
una mica de debat entre els propis polítics.   
 
Després hi ha un altre tema que suposo que molts dels que heu passejat per la platja, la 
zona peatonal veieu que hi ha una persona, un xicot d’uns 25-30 anys, jo no sé si està bé 
o no, diria que no està prou bé, perquè viu del menjar que li donen les botigues de la 
platja, o els restaurants de la platja; no sabem on dorm, ha tingut algun problema amb la 
policia perquè ha fet alguna acció, no violenta, però sí que fa accions que no corresponen 
al que ha de fer.  I això ja fa que dura 3 mesos, jo crec que el departament de Benestar 
Social hauria de prendre mesures per veure com està aquesta persona i en tot cas actuar. 
 
Sr. Parera: jo haig d’insistir, nosaltres hem d’insistir altra vegada amb el que quasi cada Ple 
hem de parlar.  És una cosa sense costos per l’Ajuntament, però per nosaltres, pel 
municipi és molt important.  Jo no sé si és que el govern no actua, no té força, no té 
iniciativa o potser no en sap, però em referiré als empalmes si us plau dels enllaços de les 
clavegueres dels carrers de Sorea, les del gas que nosaltres inclús que vivim en el nucli de 
Segur de Calafell estem molt perjudicats i molt molestos i gairebé molt empipats dels sots. 
Nosaltres, com hem dit abans, no sé si l’ajuntament no actua, no té força, no en sap o no 
té iniciativa. Jo diria, potser que té més força Sorea que l’Ajuntament, i sé que em 
contestareu que d’aquí endavant no passarà, però si us plau, els sots que hi ha ara qui els 
arregla? L’ajuntament no té força per saber arreglar tot això?  Vosaltres em direu que en 
el futur no passarà, però i el que està malament, qui ho arregla?  Espero que em 
contesteu si us plau si posareu fil a l’agulla o no, amb els sots, els empalmes de les 
clavegueres de Sorea i els empalmes del gas que tots els carrers estan plens de sots. 
Només afegiré que les tapes de les clavegueres s’haurien d’aixecar i posar-les al nivell. 
 
I ara m’haig de dirigir directament a la regidora de Comerç i està distreta.  És més 
important el telèfon que lo altre?  Ja sabem que el Partit Popular sempre té raó. Què em 
de fer departament de Comerç amb la televisió?  Es pot veure la televisió o no es pot 
veure?  Ens solucionarà el problema el PP, ens solucionarà el problema la regidoria de 
Comerç? No n’hi ha prou de la televisió que de la plaça del Carme cap amunt Internet 
zero, no es veu i no sé com es farà.  En la legislatura passada es va fer un esforç i es va 
posar bastant al dia, però hem quedat a mig camí, ni es veu televisió ni hi ha Internet.  I 
després suposo que el que vaig a dir no pertany a la regidoria ni pertany a l’ajuntament, 
però seria convenient que l’ajuntament i la regidoria  posés fil a l’agulla que es preocupés 
una mica, ja ho sé, no és cosa d’ells, però si us plau, Correos.  El desastre que hi ha de 
Correos amb el repartiment de cartes, tres setmanes, un mes i un mes i mig  que no es 
reben cartes.  Sabem que no és cosa de l’Ajuntament, però l’ajuntament hi hauria de 
posar mà en tot això i em fa l’efecte que començant pels sots de les clavegueres, dels 
empalmes de gas i de Sorea, de televisió i d’Internet i ara Correos, s’han dit coses prou 
importants perquè aquest ajuntament es bellugui una mica. Gràcies. 
 
Sr. Bonilla: después de las últimas lluvias, lo que es la carretera que va hasta Mas Romeu, 
concretamente, ha habido un deslizamiento de tierras, justo pasada la zona de la vaquería 
y están invadiendo la calzada. Sería conveniente que lo terminaran haciendo una 
actuación. 
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Hay otro tema que es concretamente el camino que va desde Calafell Park hacia 
Montmar, que ya se arregló hace un año y pico y bueno, vuelve a estar en malas 
condiciones después de las últimas lluvias también. Habría que terminar haciendo una 
actuación allí para tapar un montón de baches que se han ido abriendo en estos últimos 
dos meses con las lluvias. 
 
Luego había otro tema que le he pedido al señor Solé ya en distintas comisiones y también 
en distintos plenos concretamente, y el tema está en los buzones de Valldemar. Hay todo 
un casillero, por lo tanto cincuenta vecinos, que están afectados por el tema de que no les 
llegan las cartas. Parece ser que se ha extraviado una llave, que la cerradura no va, el caso 
es que los vecinos que tienen su correspondencia en este bloque de cincuenta casilleros 
tienen que ir a recoger las cartas abajo a Correos a Segur.  Esto la verdad, ocasiona 
molestias. Yo le pediría que de una vez por todas hablen con Correos, solucionen el tema 
y le quiten este problema que tienen cincuenta vecinos de Valldemar.   
 
Hay otra cosa, que creo que corresponderá a Vía Pública, sinó ya me lo dirán 
concretamente, y es que están colocando unos tótems para el tema de las paradas del 
bus.  Los tótems nuevos, que por ciertos són muy bonitos, están muy bien, pero han 
puesto uno que no está en el término municipal dentro de Calafell. Lo han puesto dentro 
de Castellet i la Gornal. Entonces, vigílenlo porqué bueno, como mínimo, pidan permiso al 
otro municipio, porqué vecinos del otro municipio nos están diciendo que cuando les 
haremos pasar el autobús por dentro de su urbanización también. Pues por lo tanto, 
contrólelo y a ver donde se termina colocando. 
 
Y había otra cosa dirigida a usted, señor alcalde, y es una cosa de bastante sensibilidad y 
yo creo que usted la tiene y así nos lo ha dicho en muchas ocasiones, pero ahora ya llega 
el momento que empiezo a tener mis dudas.  Usted se comprometió  de viva voz y sin que 
nadie se lo pidiera, almenos que yo sepa, en el teatro cuando se hizo el acto 
conmemorativo al ya fallecido señor Joan Colet, iba usted a modificar el emplazamiento 
de la placa porqué no era el más idóneo.  Usted mismo lo calificó así, que estaba en un 
lado provisional y que en unos días o unas semanas el tema estaría corregidor.  Bueno, yo 
creo que ya han pasado días, semanas, meses y estamos en la recta final pràcticamente de 
su mandato. Yo le pediría que lo corrija y mantenga usted su palabra por el propio bien 
suyo y el compromiso que usted adquirió aquella noche durante el acto. Nada más, 
gracias. 
 
Sra. Almagro: la meva primera intervenció anirà dirigida a la senyora regidora Sandra 
Suàrez, perquè l’altre dia a Comissió informativa ens va informar d’un conveni que s’havia 
signat recentment entre diferents ajuntaments com són Calafell, Arboç i Cunit i  el Consell 
comarcal del Baix Penedès, el nostre Consell Comarcal.  Aquest conveni era de cara a 
fomentar l’ocupació a la nostra comarca ja que l’índex de desocupació que tenim aquí al 
Baix Penedès arriba fins a un 24%.  Entenem que l’objectiu d’aquest conveni és millorar 
aquesta situació de desocupació a la nostra comarca a través del treball en xarxa, dels 
ajuntaments i del Consell Comarcal.  De cara a aconseguir aquest objectiu que és 
disminuir la taxa d’atur al Baix Penedès, el primer pas serà fer un treball, i ens va informar 
vostè de diagnosi de la situació soci econòmica de la comarca; aquest seria el primer pas, 
fer un treball de diagnosi.  Aquest treball és requisit indispensable per poder fer un segon 
pas que és redactar un pla estratègic també de la situació econòmica de la nostra 
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comarca.  A més per més INRI  aquest pla estratègic és condició necessària també per 
adherir-se a una subvenció anomenada treball a les 7 comarques, de les quals el Baix 
Penedès no en forma part, aquesta és la tercera qüestió.  Senyora Suàrez, entenem que la 
voluntat seva és millorar la situació laboral i econòmica de la nostra matèria d’ocupació de 
la nostra comarca i del nostre municipi, reduir aquestes taxes d’atur tan elevades, però tot 
això sembla una mica una carrera d’obstacles, o una broma potser, més que un seriós 
propòsit.  A partir d’aquí, nosaltres li plantegem diferents qüestions i és quan de temps 
necessitarem per arribar  a aconseguir aquesta disminució de l’atur, perquè amb tants 
obstacles i tants requisits i condicions indispensables per aconseguir la següent, doncs, em 
sembla difícil que això arribi molt aviat.  Quant de temps li demanem, serà necessari per 
aconseguir arribar a aquest objectiu. Quins són els tempos d’aquest viatge, perquè això no 
ens ho va explicar i no ho sabem.  I no li sembla que el problema d’atur que tenim a la 
comarca i al nostre municipi, doncs, jo crec i pensem nosaltres que hauria de requerir 
solucions més a curt termini.  Finalment, li demanaria si ens pogués fer aquest conveni, li 
agrairíem per saber quins són els punts que hi consten. 
 
La segona part de la meva intervenció va dirigida a la senyora Olga Elvira , perquè estem a 
finals d’octubre i acabem de finalitzar la temporada turística i comercial de l’estiu 2014. 
ens venen al cap de fer-li senyora Olga Elvira, moltes qüestions, com a responsable de 
turisme i promoció econòmica. Concretarem i ens centrarem en algunes que són molt 
importants sota el nostre criteri.  Per una banda ens agradaria saber per exemple quin aha 
estat l’import recaptat per la taxa turística i com ho pensa invertir la seva regidoria, 
l’ajuntament en general.  Entenem que per a objectes i projectes de promoció turística, 
però ens agradaria que ens pogués concretar quins són aquests projectes.  Fa mesos, 
l’Ajuntament va contractar els serveis d’un senyor d’una empresa per fer un estudi de 
promoció econòmica i de dinamització comercial del nostre municipi, el que no hem 
tingut mai, després de més d’un any i inclús dos anys, és informació en relació amb aquest 
projecte, amb aquest estudi i voldríem saber si s’ha realitzat ja, s’ha finalitzat ja, en quina 
etapa està, si s’ha fet seguiment, si no se n’ha fet, quins són els resultats obtinguts i si ens 
ho podria avançar aquests resultats, o aquest informe, o aquest estudi.   
 
Una altra qüestió: amb quina assiduïtat es reuneixen amb els diferents sectors econòmics 
del municipi perquè hem rebut moltes queixes que vostè potser s’hauria de dedicar una 
mica més d’hores a reunir-se amb els diferents sectors del nostre municipi, comercial, 
turístic i en general de promoció econòmica de Calafell.  És que té el municipi potes per 
amunt senyora Olga Elvira, en qüestions comercials i turístiques, perquè cap dels sectors 
de promoció econòmica no estan contents amb la seva gestió i li repeteixo, perquè això 
ens ho han fet arribar a nosaltres, vostè es reuneix amb aquest sector?  Prepara les 
temporades? Analitza les temporades passades?  Això antigament es feia, ens consta que 
ara vostè això ni se li passa pel cap, perquè no té cap mena d’interès en reunir-se o 
almenys això és el que ens arriba a nosaltres. Sabem que sí que demanen informació per 
tenir estudis per després quan se li demanen en el Ple quines són les repercussions del 
moment, de la temporada, o quines són les qüestions més directes vinculades en 
promoció econòmica, si se li demana al Ple vostè el que fa és preguntar els diferents 
sectors per poder respondre, però a través d’enquestes i de qüestionaris, que per cert, són 
les mateixes que envia la Diputació i per això hi ha alguns establiments i propietaris 
d’apartaments que no volen omplir-li aquestes enquestes, perquè pensen que és una 
presa de pèl, perquè vostè ni tan sols es reuneix amb ells per saber com ha anat la 
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temporada i quina ocupació hi ha hagut. Pensem que enviar un qüestionari  o una 
enquesta no és suficient, vostè hauria d’estar més al peu del canó senyora Elvira.  
 
I disculpi’ns que tornem  a incidir amb una qüestió que ja hem incidit moltes vegades 
però, pensem que estem, com ja li han repetit alguns companys, la finalització d’aquest 
mandat i vostè com a responsable hauria de tenir molta incidència amb aquesta qüestió 
que jo ara li tornaré a incidir.  Ens veiem oblidats a tornar a preguntar-li el mateix.  Volem 
saber una vegada finalitzada aquesta temporada d’estiu els índexs d’ocupació dels 
apartaments, dels hotels, dels restaurants, les vendes dels comerços...  és a dir, com ha 
anat en general  aquesta temporada 2014 i quin impacte ha tingut les polítiques de 
promoció econòmica que vostès des de turisme i comerç estan aplicant.  Per saber més 
que res, si cal modificar o no i tenir una mica el feedback  de com s’estan fent les coses, si 
s’estant fent bé o no. Si el nivell de satisfacció dels establiments és el correcte.  Nosaltres 
pensem que la seva gestió, senyora Elvira, en temes de promoció econòmica, turisme, 
comerç, etc., suposen una regressió en qüestions de polítiques turístiques,no s’ha avançat 
en res durant aquest mandat. I  pensem, i així ens arriba també que és per la seva 
indiferència i falta d’implicació i aquesta indiferència i falta d’implicació es transmet als 
diferents sectors i aquests no estan gaire contents amb les seves absències continuades.  Li 
faré una cita que va dir el senyor Sabino Fernández Campos, con respecto el general 
armada durante la noche del 23F, si ustedes lo recuerdan ni se le espera. Pues está 
consiguiendo que ni siquiera se le espere, senyora Olga Elvira, con respecto a su gestión 
de promoción económica y aprovechamos para pedirle el proyecto del señor Fontecha. 
 
Sra. Cumplido: jo voldria en primer lloc preguntar a veure si, una de les preguntes que 
vam realitzar a l’anterior Ple, que va estar relacionada amb l’escola La Ginesta d’uns canvis 
que s’havien de fer, que en realitat el cost era zero, si s’han portat a terme o s’ha 
començat la gestió per poder-ho fer, perquè el que es demana, penso jo, és molt lògic i 
no té cap cost per l’ajuntament i això facilitaria una mica l’activitat i el bon funcionament 
del centre i treure perill a la canalla quan surt. 
 
Després només dir que em vaig adonar ahir que hi ha dos llums aquí dalt al Castell que 
estan encesos tot el dia, segurament amb les obres o així hi haurà hagut algun.   
 
I després li volia fer una intervenció en el sentit que aquest any la Generalitat donat el 
problema de pobresa infantil  que pateix tota Espanya, Catalunya no és menys, ha decidit 
apujar el llindar de renda mínima anual per l’obtenció de beques de menjador.  La 
pregunta és si des de l’Ajuntament, ja no em vull dirigir directament a la regidora de 
Benestar Social que és responsable, però jo crec que en un cas així és tot el consistori el 
que ha d’apostar en primer lloc els infants, la gent gran i sobretot la gent que està patint.  
Preguntem si s’ha completat dins del pressupost de 2015 que hi haurà una pujada de 
nens amb necessitats de beques de menjador,  de llibres, altres serveis, perquè és evident 
que si s’ha pujat la quantitat mínima que es demana per poder sol·licitar aquests serveis és 
normal doncs, que s’haurà hagut de contemplar al pressupost. Per tant, en quant calculen 
vostès el nombre d’ajuts tenint en compte que s’ha apujat el nivell més o menys?  Si ho 
han tingut en compte i si han guardat una partida al respecte?  Després saber també si a 
nivell de Consell Comarcal s’ha fet algun tipus de gestió cara la Generalitat, donat que el 
Baix Penedès és una comarca amb una atur d’un 24%, se suposa que en els llocs on hi ha 
més risc de pobresa i més atur,  s’hagi de destinar una mica més de pressupost per part de 
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la Generalitat amb aquesta finalitat.  Si s’ha fet alguna cosa perquè em consta que hi ha 
hagut Consells Comarcals d’altres llocs que sí que han apujat el llindar per damunt del de 
la Generalitat.per aquest any 2014-2015.  a veure si a nivell de Consell Comarcal s’ha fet 
alguna cosa 
 
I després saber també, si tal i com ens  va comentar a la Comissió Informativa hi ha hagut 
uns errors informàtics que ha fet que les beques del menjador escolar del Consell 
Comarcal les hagi d’assumir fins el gener. l’Ajuntament degut a aquest tràmit que fa que 
no es pugui portar a terme.  Això és a tots els ajuntaments o només al de Calafell. 
 
Sr. Robert: les meves preguntes seran concretes i m’agradaria si us plau que em 
responguin concretament també  Bona part dels regidors sinó gairebé tots, coneixen a 
una persona que es diu Joan Ignasi Sànchez i les preguntes són les concretes, bé, perquè 
l’hem vist en diferents dependències de l’Ajuntament en horari laboral en reunions amb 
funcionaris i regidors i les preguntes són: si treballa en aquest ajuntament a nivell 
particular?  Si no ho fa a nivell particular, el nom de les empreses amb qui treballa i si són 
les empreses d’ell o treballa per elles.  Quin nom tenen aquestes empreses? Quina és la 
remuneració si treballa a nivell particular que té aquest senyor i quines hores ve o quin 
cost té l’empresa per les que treballa?  I des de quan ha començat, perquè no ho he sabut 
veure, i de quines partides es fa el cost dels treballs que està desenvolupant aquest senyor 
actualment a l’Ajuntament.   
 
Sr. Duart: jo tinc tres precs i una puntualització.  El primer prec seria amb referència que a 
la web municipal, jo sóc un ciutadà que vull informar-me o vull tenir algun tipus de 
vinculació amb alguna entitat esportiva, realment és una autèntica aventura.  En primer 
lloc entro a la pestanya d’Entitats, a la web municipal a Calafell.cat.  entro a la pestanya 
d’entitats, me’n vaig a entitats esportives i evidentment em surten tota una sèrie d’entitats 
amb una sèrie de dades que estan absolutament obsoletes.  Vull dir, trucar a unes entitats 
que evidentment ja no existeixen, o altres que em sortirà una persona que fa potser tres 
anys que era el president o el secretari i per tant, això fa bastant difícil que jo o qualsevol 
ciutadà que vulgui pertànyer a qualsevol entitat esportiva del municipi doncs, pugui 
accedir-hi amb facilitat.   
 
Després tinc l’altra opció que és anar a la web d’esports, a la pestanya de serveis, i aquí 
entro a la pestanya que posa informació general. Bé, independentment que hi ha moltes 
dades en aquesta web d’esports que estan ja obsoletes, per exemple encara surt la 
informació dels campus d’estiu. Però, per exemple si me’n vull anar altra vegada a les 
entitats esportives a qui encara és més complicat perquè si vull entrar en qualsevol de les 
entitats esportives, és que ja ni surt cap informació, només surt el nom de l’entitat.  Per 
tant, no estem facilitant els ciutadans d’aquest municipi que vulguin pertànyer a alguna 
entitat esportiva o que vulguin pertànyer al teixit associatiu d’aquest municipi, a què 
puguin accedir amb facilitat a les entitats. Per tant, demanaria si us plau que des de la 
regidoria d’esports posin al dia la informació de les entitats esportives. 
 
El segon prec, afegeixo, que va també relacionat amb l’esport té a veure amb Tarragona 
2017.  A veure, a mi em dóna la sensació que a Calafell li fa vergonya promocionar-se o 
dir que és seu dels Jocs de la Mediterrània.  La web municipal no surt cap logotip ni surt 
cap informació sobre Tarragona 2017.  A la web d’esports no surt res de Tarragona 2017, 
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no tenim cap informació sobre Tarragona 2017, aportacions, com està el tema de la 
promoció de Calafell de Tarragona 2017.  Vull dir, jo crec que Calafell ha d’estar orgullosa 
de ser seu dels Jocs de la Mediterrània al 2017 i a més hauria d’estar en el primer front de 
combat d’aquests jocs de la Mediterrània. Hauria d’estar en totes les accions que es 
duguessin a terme de Tarragona 2017. Per exemple, les entitats esportives no porten cap 
símbol ni cap logotip de Tarragona 2017. Jo crec que Calafell està perdent una 
oportunitat a dos anys vista perquè Tarragona 2017 és pràcticament dins de 2 anys.  Està 
perdent una oportunitat molt important per no només promocionar-se des d’una 
plataforma que pot ser a més una plataforma no només del món turístic sinó del món 
esportiu, per poder treure-li el màxim de suc al Tarragona 2017 i Tarragona 2017 no 
apareix en cap lloc, bé sí hi ha uns logotips enganxats a la regidoria d’esports, poca cosa a 
la part de baix, però no veiem Tarragona 2017.  Llavors, m’agradaria si us plau, si vostès 
em podrien puntualitzar o podrien concretar com està tot el tema de Tarragona 2017, 
quines accions s’estan duent a terme, si es va a totes les reunions que Tarragona 2017 
convoca i es fa? Si se sap quina aportació econòmica es farà amb Tarragona 2017? I tot 
això que es pugui traslladar no només als ciutadans de Calafell sinó sobretot a les entitats 
esportives que jo crec que també s’han de beneficiar de què Tarragona sigui seu dels Jocs 
de la Mediterrània del 2017. 
 
L’altre prec és amb referència que a les 10 del matí els llums d’alguns carrers dels fanals 
de Segur platja encara estaven enceses, carrer Pisuerga, David de Mas.  Jo crec que és 
important que es controli aquesta despesa energètica que no crec que ens beneficiï per 
res.  
 
I la puntualització que volia fer és que em complau molt que avui tots els meus companys 
hagin demanat informació sobre el senyor Fontecha, perquè jo ja fa diversos plens que ho 
vaig demanar, en concret en un vaig dir que semblava el Wally, doncs, em complau que 
avui s’hagi tornat a demanar sobre el senyor Fontecha, sobre els seus estudis i sobretot 
espero que avui a dos dels meus companys els contesti. 
 
Sr. Ferré: per acabar dues coses més. Una, en relació amb un article que va aparèixer en el 
Diari de Tarragona fa unes setmanes en el que el PP de Calafell demanava retirar l’Estelada 
que onejava el Castell medieval.  A mi em va sorprendre molt aquesta notícia perquè, bé, 
que el PP de Calafell que forma part del govern, li demani al seu soci de govern, a través 
de la premsa que retiri l’Estelada, doncs, si més no com a mínim, és sorprenent i curiós i 
més veient com sempre la bona sintonia i la transversalitat de la que ha presumit aquest 
govern. Per tant, ja hem arribat a un extrem en el que els dos socis de govern s’han de 
comunicar a través de la premsa i a través dels mitjans de comunicació.  Jo sense entrar en 
si l’Estelada està ben situada o no,o si tenia permís o no, el que sí que m’ha sorprès és que 
precisament el Partit Popular o no n’estaven assabentats o realment doncs, aquesta 
disconformitat també l’havien manifestat en el seu moment, suposem que quan es va 
donar aquesta suposada autorització i també el que demanaríem és una explicació tant 
del Partit Popular, de què pensa a fer al respecte, si és que realment això estan tan 
molestos com asseguren dir en aquest article, o si també de Convergència i Unió en 
aquest cas, demanar quina explicació li han donat el seu soci de govern doncs, en aquest 
motiu d’aquest article que s’ha publicat en el Diari de Tarragona.  Un altre tema que 
també va relacionat amb aquest tema de l’Estelada i tot això, és tota la quantitat de 
plàstics que s’estan col·locant al municipi, pel tema de la suposada consulta del 9 de 
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novembre, nosaltres evidentment no entrarem a discutir si s’ha de tenir autorització o no, 
però sí que sabem que s’ha donat una autorització al respecte. El que no entenem és com 
s’ha autoritzat a col·locar-ho en els arbres, perquè realment aquests plàstics estan 
perjudicant l’arbrat públic i en tot cas és una cosa que creiem que molts ciutadans es 
pregunten, fins i tot molta gent que no sap el motiu.  I una mica volíem una explicació al 
respecte de què ja que tenim un alcalde que és tan sensible amb el tema de la vegetació i 
els arbres, doncs que voldríem una explicació de perquè s’ha autoritzat a posar aquests 
plàstics al voltant dels arbres que els estan estrenyent, quan en canvi s’està perseguint la 
gent que penja cartells als fanals, la gent que penja coses en els arbres, i en canvi doncs, 
en aquest cas sí que s’ha autoritzat aquests plàstics en aquest arbrat, independentment 
que això signifiqui o el que vulgui dir aquesta campanya.  
I per últim, hem estat mirant els comptes de l’any 2013, ara que estaven en exposició 
pública i ens ha sorprés una cosa  de la que no teníem constància, i és que hi ha un senyor 
que es diu Jordi Salvat Rovira que és de Torredembarra que es veu que des del mes de 
maig està contractat per fer feines de temes de comunicació i de premsa.  Cobra 968 
euros mensuals quan tenim una senyora que es diu Elisenda Pifarré que ja fa temes de 
premsa i comunicació precisament i que cada mes li estem pagant  1766 euros més dues 
pagues extres, dues factures extres, una per fer el pla de comunicació que fa cada any, i 
una altra per fer tasques extres, per tant, en temes de comunicació i premsa estem molt 
ben coberts en aquest sentit, perquè si fins i tot fem factures per tasques extres, doncs, 
això vol dir que ella ho fa tot.  També tenim el senyor Jordi Targa que cada dos mesos s’ha 
augmentat aquesta quantitat ara, ja no són 3000 euros cada tres mesos sinó que són cada 
dos mesos 2500 euros.  Li està pagant per les fotografies que fa i que l’ajuntament 
després li compra aquestes fotografies.  El senyor Àngel Solé continua fent el 
manteniment del web a través  de l’empresa del grup Butterfly, cobrant aquests 1452 
euros, per tant, el que ens preguntem és quina feina fa aquest senyor Jordi Salvat Rovira, 
si realment no hi ha hagut cap cosa nova, perquè a més a més els butlletins municipals 
que és l’única cosa que podria ser extraordinària, resulta que també paguem per cada 
butlletí municipal 4500 euros aproximadament a una empresa que es diu Eix Comunicació 
i que precisament és d’aquest senyor Jordi Salvat Rovira.  No només això, sinó que quan 
mirem les publicitats dels diaris de l’any passat, veiem doncs que, per exemple, el Diari de 
Tarragona, se li va pagar 5000 euros aproximadament d’anuncis de diferents coses de 
festes i d’activitats que feia l’Ajuntament.  El Diari Més Tarragona uns 4.500, el 3 de Vuit  
2.800, que són potser els diaris que tenen més relació amb la comarca i el municipi, la 
Fura per exemple, 1.141, fins i tot a RAC 105 i a La Vanguardia, es van pagar 968 euros 
en concepte de publicitat, que ja estic dient que no critico, perquè crec que s’han de 
promocionar els actes, però en canvi el diari Notícies Tarragona se n’hi van donar 12.500 
euros, quasi 12.600 euros   resulta que aquest diari quan mires qui el fa, també en el 
disseny  original apareix l’empresa Èxit Comunicació que porta el senyor Jordi Salvat 
Rovira.  Per tant, aquest senyor està cobrant d’aquest ajuntament per tres conceptes 
diferents i ens agradaria saber  realment quina és la seva tasca i realment doncs perquè 
aquest diari se li paga 12.500 euros de publicitat i ja dic que el Diari de Tarragona que em 
sembla que és el que té més tirada i aquí hi ha un representant del Diari també, doncs, de 
tota la província, només se n’hi paguen 5.000 i em sap molt greu aquesta comparativa 
perquè és més del doble en temes de publicitat.  A mi m’agradaria saber si realment 
aquest diari és que té tanta importància o té tanta tirada que realment amb el  tema de la 
publicitat hi hem de ser-hi sempre o més que en altres diaris, però si més no les xifres són 
molt sorprenents.  Per tant, el que demanaríem és una explicació de tot plegat de quina 
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feina fa aquest senyor Jordi Salvat Rovira i una mica doncs, explicació del perquè cobra per 
tants conceptes i de manera tan variada. I bé, en principi, ja hauríem acabat el nostre torn 
de precs i preguntes. 
 
Sr. Jiménez: en primer lloc, respondre el senyor Sieiro.  Ha comentat el tema del carrer 
Argentina, els forats que hi ha al carrer, hi ha un tema pendent que és una connexió de 
Sorea que va fer aquest forat i després el que és el tema dels petits forats que aquí 
contestarà el meu company Juan José García.  Després el tema que em comenta de la 
neteja dels contenidors del carrer Pau Neruda del soterrat, aquest ja es va netejar ja fa una 
setmana i els altres que em comenta són el que hi ha davant de la peixateria.  Aquests 
contenidors es va ampliar la periodicitat de la neteja però es veu que és insuficient.  S’ha 
de tenir en compte que davant tenim una peixateria que llença restes allà dins, amb això 
no vull justificar res, i mirarem de posar més neteja en aquests punts de contenidor.   
 
Després el senyor Triadó que ha parlat una mica del passeig, ha comentat la possibilitat 
del sistema soterrat o no sé si l’he entès bé del tot, de què es va comentar que es podrien 
fer fa anys, es va comentar aquesta possibilitat o si hi hagués la possibilitat de fer-los ara, 
bé, jo sempre dels soterrats parlo el mateix. Per mi el sistema soterrat és un sistema que és 
molt bonic, perquè no deixa veure res, però és un sistema que realment no és eficaç. És 
un sistema que té moltíssimes reparacions a fer, és un sistema que té molt poca cabuda 
de residus també. 
 
I també ha comentat el tema d’això que es veien les bosses sobre el mur, amb això vam 
trobar una solució que era el “quita pon”, que era posar els contenidors només durant 
uns horaris i després treure’ls.  Amb això es va aconseguir treure aquest problema del 
passeig i ara ens trobem que amb el nou passeig, ja a l’última reunió que es va fer aquí a 
les dependències de Sant Pere, amb la gent de la platja, ja es va comentar que s’estan 
estudiant diferents sistemes de recollida de la brossa i que quan tinguem alguna cosa 
clara, llavors es presentarà a la gent de la platja. 
 
El senyor Parera comenta el tema de les connexions de les companyies de serveis, si no hi 
ha supervisió, si no hi havia.  Ara sí que hi ha supervisió d’aquestes tasques que es fan, 
sobretot amb Sorea i amb la companyia del gas.  Hi ha un responsable d’urbanisme que fa 
un seguiment d’aquestes obres. Tot el que hi ha d’anys anteriors, bé, vostè porta deu anys 
aquí al municipi, ha sigut alcalde, ha sigut regidor, ha portat diferents regidories, jo crec 
que és un tema que ara, si surt algun problema o si es pot solucionar alguna cosa, es 
miraria, però sí que és veritat que hi ha molta cosa que ja, inclús ha prescrit, que és 
impossible dir-li a l’empresa que faci aquesta reparació.  Si n’hi ha algunes que encara 
puguem estar a temps i si algú ens comenta quelcom ho mirarem, però el que ja està 
prescrit amb això no podem fer res.   
 
També volia contestar el senyor Bonilla, ha comentat lo de la carretera de Mas Romeu, 
que hi ha un despreniment,  ho mirarem i ho traurem.  El tema de Calafell Parc això crec 
que amb el Rafel ja ho havia parlat alguna vegada i suposo que farem aquesta actuació 
com cada any quan s’ha de fer aquesta reparació d’aquest camí de Calafell-Montmar.   
 
També contestar-li a la senyora Maria Teresa Cumplido que ha comentat lo dels llums de 
la Ginesta. Aquesta setmana hem estat amb l’empresa que porta l’enllumenat al poble i 
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confiem que de cara aquest hivern tindrem aquests llums.  I confiem que de cara a aquest 
hivern tindrem aquests llums, tant del pàrquing que hi ha asfaltat al que és la Ginesta, 
com també el pàrquing de terra que hi ha a la part de baix, perquè hem vist que hi ha la 
possibilitat de poder també posar llum a aquest segon pàrquing que tenim a la part de 
baix.  El tema dels llums del Castell, també amb l’empresa d’enllumenat municipal n’ 
estem parlant, a part de l’enllumenat del Castell i aquí estem esperant que si té alguna 
reparació ràpida la facin i sinó que passin un pressupost per veure què costaria fer aquesta 
substitució de llums.   
 
I per acabar, em queda el senyor Toni Duart  que ha comentat el tema dels llums de la 
platja de Segur de Calafell que encara estaven enceses a les 10 del matí.  Bé, això 
comentar que abans de l’estiu es van començar unes tasques per seccionar el que és una 
mica la platja de Segur, perquè pràcticament la part de Segur està dividida en dues bandes 
que són: des del carrer Duero fins Carme Desvalls i de Carme Desvalls al carrer Tajo. 
Pràcticament tot penja d’un parell de quadres.  Aquí el que s’ha fet abans de l’estiu és fer 
unes rases, muntar uns subquadres per seccionar tot això, amb espais més petits, perquè 
si tenim un problema de llum és més fàcil tenir localitzat només un petit punt i no haver 
de repassar tota la instal·lació d’aquests sectors més grans, es van parar les obres durant 
l’estiu i ara el que s’està fent és el muntatge d’aquests quadres, passar fils i les connexions 
també d’aquests quadres.  Això és una feina que ara mateix el sector que s’està treballant 
és des de Carme Desvalls fins el carrer Tajo, i crec que ja també ha començat una part  del 
que és Carme Desvalls fins a Duero.  Clar, estan connectant, estan fent proves i potser que 
sí que hi hagi hores del matí que potser pots veure els llums encesos però és perquè estan 
fent aquestes proves.  Igualment, si trobes o algú et diu que això és un problema que és 
diari, doncs, igualment ho mirarem.  Jo també preguntaré a l’empresa que està treballant 
el sector que m’has dit, a veure si realment són aquests treballs de prova o és un mal 
funcionament.   
 
Sra. Verge: com deies Tresa és evident doncs, que des de la regidoria de Benestar Social 
estem treballant com vaig dir a la Comissió, sobre les beques de la infància  i sobretot et 
diré que es fan fins i tot visites domiciliàries de pares que no han fet bé la inscripció o que 
fins i tot ni l’han feta, o sigui que la feina s’està fent.  El que no tenim són dades en 
concret.  I a nivell de pressupost ja no només amb beques, intentarem incrementar les 
partides de Benestar Social.   
 
Sr. Solé: hi ha un tema que comentaré després, que el tema del passeig, però abans molts 
temes del dia a dia, ja els ha respost el meu company José Antonio i el Juanjo ja n’aclarirà 
algun més, si en té que fer.  El tema de les bústies em comenten que des de dilluns està 
arreglat. No sé si hi hagut algun problema o és que realment no s’ha fet, però es veu que 
des de dilluns està arreglat. Ho vam comentar en la comissió que vam fer fa una setmana. 
Ja vaig dir que hi havia mesures preses i que dilluns es va arreglar, però bé, si de cas ho 
tornarem a comprovar, però està solucionat.  Com també ja fa uns mesos vam solucionar 
les altres bústies i a la mesura que hi hagi més problemes doncs, amb la mesura del més 
ràpid possible els anirem arreglant. En principi està solucionat. Sí, el lletrero està 
funcionant però en principi és correus qui hauria de treure’l; l’ajuntament ha fet el 
manteniment però és correus qui ho ha de treure. 
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Respecte al passeig, intentaré no estendrem molt per no fer un monogràfic molt llarg, 
m’agradaria esmentar que tot el que diré ho diré en positiu, o sigui que ningú s’ho 
prengui com res perquè el que vull dir és en ànim de tirar tot això endavant que com ja 
s’ha dit és un projecte molt important. Abans de res i abans d’entrar en una sèrie de 
temes vull contestar en referència al que ha dit el senyor Triadó sobre el paviment del 
passeig. Això és un tema que en una reunió informativa que vam fer amb veïns afectats ja 
va sortir aquesta pregunta i no sé si recordo bé si es parlar a la CI però de totes maneres 
ho respondré perquè d’aquesta manera molta gent que ens escolta i es fa aquesta 
mateixa pregunta vol saber la resposta. Quan es van fer els serveis de sota del passeig 
marítim no hi havia el projecte aprovat definitivament del passeig, no hi era. Llavors es va 
fixar un nivell en els qual es creia més o menys que per allà podria anar. Un cop el projecte 
del passeig es va fer, que va ser posterior als serveis que es van fer a sota, el nivell que es 
marcava era un altre. Hi ha punts que es poden aprofitar de l’altre paviment i hi ha punts 
que no. I això ja estava incorpora al projecte del passeig marítim, no és un augment de 
costos sinó que ja estava incorporat. Possiblement es podia haver fet el projecte al mateix 
temps? Potser sí però les circumstàncies no han anat així i aquest és el motiu i jo també 
vaig fer aquesta mateixa pregunta que vam comentar en el seu moment i per això en 
alguns punts es pica més i en alguns punts es pica menys. Si volen exactament saber 
altures de nivell doncs la pròxima comissió ja vindrem amb els topogràfics i parlarem com 
ha ant però aquesta és la resposta de perquè s’està picant i és un concepte de preus 
d’amidaments que ja estava en el projecte. 
 
Respecte al tema que ha comentat el Massi i per una manera puc entendre que el senyor 
Triadó faci esmen doncs és un projecte molt important , hi ha hagut varis projectes que 
ara estem tirant un endavant...al final la finalitat de tots els que estem aquí és tirar 
endavant aquest projecte independentment de qui l’hagi fet. Normalment són projectes 
molt llargs i això sempre ho hem comentat, uns fan el projecte, fa la previsió, uns altres 
l’executen i uns altres segurament el podran gaudir des del primer dia. I és una obra 
important que ha de durar molts i molts anys que esperem siguin els màxims i que quedi 
ben fet. Hem fet varies reunions i actuacions per tenir, creiem, el millor possible informada 
a la gent i faré un breu resum al respecte. Quan vam començar les obres al mes d’abril 
vam fer una reunió amb tots els comerciants dividida en dos parts: la que es començava 
l’obra immediatament a la fase I, entre la carrerada d’en Ralet i el carrer Mallorca; i una 
reunió desprès de la II i III fase que estem parlant del carrer Mallorca i l’Estany. Només vaig 
poder informar-los de dos coses que començaríem el passeig, una previsió de quan hi 
havia la fase I i vam esmentar per damunt com aniria la fase II que encara no podíem dir 
res perquè encara no teníem res des del punt de vista econòmic ni plec per explicar-ho. A 
la vegada vam comentar tothom que era el moment d’intentar regular el tema 
d’ocupacions de via pública i de terrasses. A part vam fer reunions amb veïns per explicar 
la fase I. A mesura que vam passar els mesos, sinó recordo malament va ser al març o al 
abril, vam fer 2 reunions més de treball amb el comerciants: una concretament al juliol i 
altra al setembre per comentar el tema de les terrasses.  
 
Possiblement i això sí que ha estat una assignatura pendent ha falta un debat més 
profund a nivell polític, a nivell de comissions, tot i què sí que s’ha comentat que s’estava 
treballat aquest tema, que teníem temes de la llei de costes, etc. Possiblement faltaria un 
debat més profund i per a mi no és cap inconvenient, per nosaltres fer aquest debat i 
tenir-lo. Pel que fa la tema dels comerciants i aquí també ho enllaçaré amb el que acabo 
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de dir a nivell polític, els comerciants han tingut suficient temps per mirar-s’ho. Primer 
perquè al juliol vam fer una reunió i vam explicar a grans trets com aniria i una altra al 
desembre. Quan vam treure a la llum aquestes normes tècniques en el qual la gent ha 
tingut 15 dies era per provocar d’alguna manera de dir: escolti senyors això va en serio, 
presenti’ns propostes. L’ajuntament el que està fent és demanar que la gent proposi 
coses, que durant tot el procés que hi hagut de reunions de treball com així les hem 
nomenat, malauradament de no sé quans comerciants i restaurants de tota la platja entre 
la carrerada d’en Ralet i l’Estany que hi ha bastants, només hi ha hagut 2 que han portat 
propostes exactes. Nosaltres vam treure aquestes normes perquè creiem que quan abans 
estiguin fetes  abans la gent doncs un cop el passeig estigui fet, potser és temps de parlar 
amb proveïdors, unir-se alguns comerciants i això per adaptar la seva proposta que vol de 
via pública i així ho vam fer. Per tant aquest període que es va donar era per provocar 
això, que la gent presentés propostes, al·legacions i que d’aquesta manera entre el que 
l’ajuntament va proposar en base a la llei de costes, en base a les normatives que tenim i 
en base a les suggerències a nivell escrit per part de 2 persones com he comentat abans i 
també a nivell de veu a les reunions de treball doncs vam treure una proposta. Que hi ha 
punts a millorar? Doncs sí, segur. I volem que es millori. Abans la secretària que ha repartit 
el paper que vostè senyor Massimiliano ha entrat doncs nosaltres no tenim inconvenient 
en donar més temps. Si vostè proposa aquí fins el 21 de novembre, he preguntat a la 
secretària si això és possible, m’ha comentat que sí. Per tant fem aquesta proposta de 
passar aquest punt perquè la gent tingui encara més temps, perquè n’ha tingut de temps, 
eh ! qui ha volgut ha tingut temps perquè és un tema que portem parlant i fent reunions 
de treball des del mes de juliol. Òbviament el període concret i legal ha sigut 15 dies però 
hi ha hagut més temps. 
 
Nosaltres al final el que volem és un passeig que quedi bé, que l’obra molesti el mínim. 
Entenem que una obra és pols, és soroll i són molèsties pels negocis i també pels veïns i 
desprès doncs que els seu ús sigui en benefici dels comerciants i restaurants que han de 
fer el negoci, han de viure i han de fer que també sigui un pol d’atracció de la gent com 
també per tots els vianants que circulin per allà. Per tant donarem aquest temps, són 3 
setmanes, el 21 de novembre. El que sí que aquest termini no l’hem de canviar més 
perquè seria molt interessant tenir això concret abans de Nadal perquè un cop acabi això 
s’ha de resoldre totes aquestes al·legacions, s’ha d’incorporar i d’alguna forma tenir la 
normativa definitiva. I emplaço doncs que ja buscarem un dia abans de seure en una 
taula, potser avançarem la CI del mes de novembre o això o explicarem. Sí que s’ho us  va 
donar un paper conforme on us podíeu descarregar aquestes normes; també es va 
explicar una mica per damunt com aniria, però potser sí que ha faltat una, una mic amés a 
fons. Però sí que s’han fet reunions de treball amb els comerciants, hi ha pogut participar i 
ara sí que demanem que participin. El termini acabava em sembla que avui o demà però 
ho passarem al 21 de novembre. Al final entre les al·legacions, una proposta inicial i tot 
ens ha de sortir una cosa que més o menys agradi a tothom i tingui l’equilibri que volem.  
 
No és un tema que només el govern hagi impulsat endavant sinó que en definitiva tots els 
que estem aquí asseguts doncs d’alguna manera hem participat. Per tant que sigui una 
realitat i que quedi el millor i amb el màxim consens possible. Gràcies.  
 
Sra. Suárez: era comentar el tema que la Yolanda Almagro ha dit en relació al que hem 
estat treballant en aquest temps amb els diferents municipis del territori. Sí que volia 
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deixar clar que per primer cop ens posem a parlar en una taula i ens posem a parlar tots 
els municipis el Baix Penedès, precisament per això, perquè som malauradament la 
primera comarca de Catalunya amb alt percentatge d’atur. Els municipis que ens reunim al 
Consell Comarcal, el Consell Comarcal es suposa que representa a tots els municipis de la 
comarca, però a banda ens reunim amb ell el 4 municipis que tenim a data d’avui servei 
d’ocupació que són l’ajuntament de Vendrell, l’ajuntament de Calafell, l’ajuntament de 
Cunit i l’ajuntament de l’Arbós que de fet també som tots coneixedors que cadascun 
d’aquests ajuntament té diferents colors polítics que l’estan governant o formen part de 
l’equip de govern i tots ens posem d’acord per treballar conjuntament, evidentment per 
poder rebaixar aquest percentatge d’atur. Anem a veure el departament d’empresa i 
ocupació i, inicialment, el que es planteja és precisament el que vostè comentava que era 
l’ incorporació del Baix Penedès com una de les comarques dins del projecte de les 7 
comarques i per tant que en lloc de ser 7 comarques com som  data d’avui passaríem a ser 
com a mínim 8 perquè la vuitena seria la del Baix Penedès.  
 
Aquesta seria l’estratègia inicial però amb base això sí que és cert que anem a diferents 
llocs tots els municipis i el Consell Comarcal tant els regidors com els tècnics ens passegem 
per diferents comarques que tenen aquest projecte, que formen part i que estan dins de 
les 7 comarques per la creació d’ocupació i a tot arreu on anem sí que ens adonem que 
tenen unes línees estratègiques comuns de territori parlades i consensuades, no només 
entre els ajuntaments sinó també entre les empreses de territori per tant sector econòmic i 
alhora també les entitats sense ànim de lucre però que treballen i que són per entendre’ns 
els “lobbys” de la comarca en sí, on consensuen aquestes línees estratègiques a 
desenvolupar. Tornem a parlar amb el departament d’empresa i ocupació i ens diuen que 
evidentment nosaltres aquest treball no l’hem fet mai a la vida, mai com a comarca. I com 
que no l’hem fet mai a la vida, quines línees estratègiques desenvoluparem? No estan 
consensuades per ningú, ni pel territori ni per els empreses ni pels sindicats, ni per les 
entitats empresarials ni per ningú i per tant aquesta feina ens agradi o no s’ha de fer. Per 
no perdre tant de temps perquè clar aquesta feina, evidentment, com s’ha de fer és una 
feina per la qual hem demanat una subvenció específica independentment de estar o no 
en aquest projecte de les 7 comarques que queda paralitzat i que no ens serveis de res 
perquè si nosaltres no sabem on hem d’anar on conjuntament hem d’anar, de què serveix 
tenir diners sia quests diners no sabem on col·locar-los a nivell estratègic parlo, eh? Com 
ha de ser doncs la logística, ha de ser el turisme cultural, ha de ser el turisme esportiu, ha 
de ser una altra cosa com a estratègia de Baix Penedès com a territori. Doncs 
paral·lelament amb això i per començar a desenvolupar tota aquesta feina i que ens 
puguin ajudar i sigui una feina molt més àgil i poder consensuar-la amb els diferents 
actors implicats es sol·licita aquesta subvenció arrel del conveni que per aquest motius es 
signar per començar a treballar formalment. Tot i què portem un any treballant a diari 
amb els municipis i amb el Consell Comarcal.  
 
A banda, i paral·lelament amb això que també es va comentar a la CI comencem a 
intentar treballar conjuntament però no només amb una taula i per aconseguir una cosa 
que haurem de desenvolupar quan tinguem diners sinó en coses reals. En totes les 
subvencions que ens van arribant que això és el que vam comentar en les diferents 
subvencions a les que tenim dret els diferents municipis per ser més grans i tenir aquest 
servei doncs el que fem és consensuar-les; no s’havia consensuat mai i per exemple: joves 
per l’ocupació. Que és una línea de subvenció que es treu des d’empresa i ocupació que el 
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que significa és persones que no tinguin formació i aquesta formació és teòrica -pràctica i 
al mateix temps reben una petita subvenció, un petit ajut per aquests joves, doncs que 
puguem establir a nivell territori que fem en cadascun dels llocs perquè els joves que viuen 
al Baix Penedès tinguin diferents possibilitats i no hagin de marxar a altres bandes sinó que 
a Calafell puguin estudiar o formar-se en l’àmbit d’hostaleria, a Vendrell en l’àmbit de la 
mecànica i a Cunit en l’àmbit de no sé què. I així anem treballant paral·lelament en tot 
això. EL conveni us el farem arribar perquè sinó recordo malament el dia que vam 
comentar-ho en CI encara no teníem signat ni aprovat el conveni i us vaig informar que ho 
anàvem a fer aquella mateix setmana per això encara no el teníem a disposició però us 
fem arribar el conveni sense cap mena de problema i crec que el tempo i els objectius són 
comuns a tothom i, evidentment, que estic segura que en posarem tots d’acord 
independentment que a banda que som gaire bé tots els partits polítics que tenim, gaire 
bé, eh no tots, però gaire bé tots els partits polítics que tenen una representació a la 
comarca estan dins d’aquest conveni, representats d’una manera o d’una altra a través 
d’algun ajuntament o un altre i al mateix temps l’objectiu és aquest: evidentment rebaixar 
la taxa d’atur i crear ocupació i ocupabilitat. 
 
Sra. Almagro: jo he fet una qüestió molt directe i era quin tempo creus tu que hem de 
passar per poder tenir resultats per la disminució. 
 
Sra. Suárez: saps que passa? Que si nosaltres tinguéssim aquesta possibilitat d’explicar..., 
si vosaltres la teniu encantats que ens digueu exactament que és el que hem de fer perquè 
des del 2010 que estem augmentant l’atur i no el rebaixem. Llavors jo no puc dir perquè 
no ho sap dir ningú quan podrem rebaixar realment aquesta taxa. Bé de fet s’ha rebaixat, 
al municipi de Calafell hem rebaixat la taxa d’atur. Llavors el fet de crear ocupació real i 
que no sigui fictícia i que sigui conseqüència de la temporalització o dels serveis jo no puc 
dir quan mesos trigarem o quants anys trigarem. Vull dir que realment no és així però el 
que sí és cert és que s’estan realitzant diverses accions perquè si més no les accions que 
desenvolupem cadascun dels municipis siguin els més eficaces possibles i puguin arribar al 
màxim de gent possible. Això és el que estem fent però jo no puc dir: d’aquí a 8 mesos 
reduirem l’atur perquè crearem no sé quant d’ocupació. 
 
Sra. Almagro: perdona, és que deixem dir només nua coseta. Em sembla que o m’he 
explicat malament o m’has mal interpretat en el sentit que jo ja sé que evidentment és 
molt difícil dir quan disminuirà la taxa d’atur perquè això evidentment ningú ho sap i 
s’està treballant en això per diferents administracions públiques. La meva qüestió era molt 
directa i molt específica en relació en aquests programes, projectes que vosaltres esteu 
desenvolupant aquest primer pas que he dit jo de la diagnosi i el segon pas estratègic per 
poder arribar al tema de les 7 o 8 comarques. Llavors quan temps tu creus necessari que 
ha de passar per poder arribar a aquest projecte de les 7 comarques, 8 comarques que 
pugui ajudar a disminuir aquest tipus o taxa d’atur. 
 
Sra. Suárez: val. El que jo volia deixar-te clar és que no és necessari arribar a estat dins de 
les 7 comarques. És a dir quan tinguem l’estratègia comuna en principi estarem fent la 
diagnosi i desenvolupar una acció i tenir les línees estratègiques. Llavors si veiem que el 
resultat ens aboca a anar a aquesta subvenció de les 7 comarques anirem a sol·licitar la 
subvenció de les 7 comarques. Si l’empresa i ocupació treu una altra línea de subvenció o 
veiem que la línea de subvenció en la que ens hem d’adherir és una altra segons les línees 



 

57 
 

estratègiques que en hi surtin de la diagnosi doncs llavors farem. És a dir, el que està clar 
és que hem de desenvolupar durant aquest any vinent, els primers sis mesos d’aquest any 
vinent, hem de desenvolupar el que és el treball per poder fer aquesta diagnosi i poder 
crear més estratègies que comentem. A partir d’aquí veurem si el que ens interessa és 7 
comarques, 8 comarques o qualsevol altra línea de subvenció que ens pugui beneficiar a 
tot el territori però per no acabar paralitzats a espera d’aquesta diagnosi per reaccionar i 
per treballar el que et comentava és que estem fent aquestes reunions de seguiment per 
anar treballant en tot allò que tenim: amb els treballadors varis, amb els dispositius 
d’inserció socio-laboral que hi ha, amb els joves per l’ocupació, amb els plant d’ocupació, 
en totes aquestes coses que són les línees de subvencions que ja tenim i que cadascun 
dels municipis i el Consell Comarcal també tenen i estan desenvolupant a nivell particular i 
ara el que fem és comentar-ho amb la resta de companys del territori. És això. 
 
Sr. Olivella: molt bé. Gràcies. Olga Elvira. 
 
Sra. Elvira: moltes gràcies. A veure començaré amb els temes que m’ha proposat el 
Massimiliano. El tema dels estatuts del Patronat jo entenc que vostè no va estar a l’última 
CI i si no recordo malament ho vam tornar a comentar però és el de sempre. Jo si vostè no 
vol consensuar amb els grups polítics na decisió tant important com són els estatuts del 
Patronal que com sempre li dic jo a vostè el fet que aquesta regidora vulgui fer-ho per 
consens no és ni més ni menys que el 9 de maig hi ha eleccions i que puc estar jo com pot 
estar una altra persona i el que sí m’agradaria és que com a mínim els que estem aquí ara 
representats sí que haguéssim recolzat aquests estatuts del patronat. Llavors aquesta és la 
línea que jo personalment he decidit fer, això no treu que es pugui fer o no es pugui fer. 
Ja sap que jo li vaig dir, sinó va ser en aquesta comissió va ser en l’anterior, que jo assumia 
tot tipus de responsabilitat. Per a mi és molt important que els estatuts del Patronat siguin 
consensuats per les forces polítiques i així ho defensaré.  
 
Per altra banda sí fer un petit incís que és el tema de la reactivació del Patronat que mai ha 
esta aturat, sempre ha estat treballant, sempre ha funcionat. El tema dels estatuts, 
reactivació dels estatuts que això sí que  és puntualment el que s’ha de fer però perquè la 
reactivació dels estatuts? Perquè el sector privat pugui dir la seva dintre del sector públic 
que és la finalitat en la que jo volia que aquests estatuts funcionessin. Bé, jo intentaré, ja 
els hi vaig comentar que aquest mes de novembre seria per nosaltres el mes en el que 
intentaríem consensuar aquests estatuts, sense donar protagonisme ningú perquè aquests 
estatuts si s’aproven s’aprovaran perquè un altre regidor el mes de maig pugui agafar 
aquests estatus i tirar-los endavant o jo mateixa.  És igual el color polític de qui hagi 
d’estar i posar en marxa aquests estatuts, la idea és aquesta, que d’alguna manera doncs, 
puguem tirar endavant.  Que el sector privat, que per mi és molt important, estiguin 
representats dins del que és un Patronat de Turisme com el que tenim.   
 
El tema de l’estudi del senyor Fontecha, li contestaré a vostè, a la senyora Yolanda 
Almagro, el senyor Toni Duart, perquè m’ho passen a mi, però jo ja els vaig explicar en 
diverses ocasions que l’estudi que aquest senyor feia es va contractar per CEMSSA, que el 
Patronat de Turisme no el va contractar ni és un contracte que hagi fet directament el 
Patronat de Turisme.  Va ser una decisió que es va prendre com equip de govern i es va 
contractar aquest senyor de de l’empresa municipal, no del Patronat de Turisme 
exclusivament, sinó que es va contractar aquest senyor per intentar dinamitzar, entre 
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d’altres coses, suposo que bé, diversos temes que hi havia sobre la taula, però jo no puc 
informar-los més perquè no va ser un contracte directe d’aquesta regidora.   
 
El tema del “paseillo” del mercat d’estocs, com diu vostè, i la Fira de Sant Miquel.  El tema 
del mercat d’estocs ja sap el que és, els comerços treuen a fora les parades, tenen prou 
feina i el missatge que vaig intentar transmetre l’altra vegada és el que penso, els regidors 
vam estar passejant i vam estar comprant als diversos comerços. Per nosaltres el més 
important com a equip de govern era això.  El tema de la fira de Sant Miquel és un 
concepte totalment diferent, és una fira multisectorial.  El mercat d’estocs ja fa molts anys 
que s’està fent i fa molts anys que es feien aquests “paseillos” i vam considerar que ja en 
tenien prou, que no havien de molestar els comerços i va ser una decisió totalment de 
l’equip de govern i entenc que a vostè no li pugi agradar, però va ser una decisió que es 
va prendre per part d’aquest equip de govern.   
 
El tema clica Calafell, el cost econòmic li passarem al finalitzar, perquè com vostè ja sap 
aquest any no hem tingut partida pressupostària per fer i desenvolupar aquest projecte, 
tot i que portem 2 anys treballant de valent, però sense cost econòmic, aquest any ja hem 
incorporat el pressupost de l’any passat, ja vam incorporar una partida exclusiva del clica. 
Amb aquesta partida li donarem totalment desglossat els imports i els costos del que ha 
estat el clica Calafell i sí que els puc avançar que la partida pressupostària de l’any que ve 
serà més petita perquè la màxima inversió era el desenvolupar per primera vegada un 
projecte com el clica que jo crec que si tot va bé serà un referent per molts municipis. 
 
El senyor Parera, respondre-li el tema de la TDT.  Jo no sé com dir-li ja, o sigui, li he 
explicat mil vegades.  El tema de la TDT el portava la regidoria de la que jo estic 
responsabilitzada, però va ser una vessant que vostès van considerar que havia d’estar dins 
de Comerç, que era Innovació Tecnològica.  Aquesta àrea només arribar jo, aquest equip 
de govern va considerar que innovació tecnològica havia d’estar on havia d’estar que és 
Informàtica.  Fa molts anys que això no ho porto jo senyor Parera, jo entenc que vostè 
vulgui parlar amb mi i vulgui que jo li expliqui, jo li explico, però no ho porto jo.  El tema 
de la TDT ja sap vostè, ho hem parlat molts cops, l’última vegada que es va parlar el meu 
company Quim Vidal suposo que ara ho explicarà, però és un tema que depèn d’ABERTIS, 
que a l’inici d’aquesta legislatura que és quan jo encara estava en aquesta àrea i encara no 
s’havia passat a l’àrea d’Informàtica.  Vam tenir vàries reunions amb la Generalitat i amb 
Abertis i bé, és un tema que estem a sobre contínuament, però és un tema que depèn 
molt de les altres empreses. On arriba Internet funciona bé. 
 
Yolanda Almagro, el tema de la taxa turística com saps i ho lligo una mica amb les 
reunions que tu dius que jo no faig, i tu dius que jo no hi sóc, i tu dius aquestes coses 
perquè suposo que algú t’ho dirà.  Aquestes reunions, habitualment se’n fan amb els 
sectors, es convoca els diferents sectors i es fan diverses reunions en diferents horaris, 
perquè hi ha sectors que poden venir pel matí, n’hi ha que poden venir al migdia i altres 
per la tarda. Llavors, es convocat tothom, tothom està controlat, però si la gent ve o no ja 
no depèn del patronat.  Cada any s’han fet reunions menys un any que si no recordo 
malament va ser el 2012, menys aquest any, cada any s’ha fet una reunió amb els 
diferents sectors per presentar-los el pla de màrqueting anual i arribar a mirar d’intentar 
anar de la mà sobretot a les diferents fires i trobades que es fan a diferents llocs del país.  
Habitualment es fa, jo desconec qui són aquestes persones i t’agrairia que si els pots dir 
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que em truquin, perquè és el que et volia dir també, que jo vaig ser l’única regidora i això 
ho pot comentar la gent del Patronat de Turisme, l’única regidora que només entrar vaig 
anar hotel per hotel a visitar els diferents hotelers i visitar les diferents instal·lacions que 
teníem; no s’havia fet mai, i de fet continuo sempre que hi ha algun tema que s’ha de 
tractar amb ells, em desplaço personalment als hotels o venen ells al meu despatx.  Mai, 
mai, mai aquesta regidora ha dit que no a una visita, puc trigar més o menys per 
conceptes d’agenda però sempre ha dit que qui vulgui trobar-me em pot trobar i t’ho 
confirmo i sinó poden adreçar-se a la secretària que tinc a la regidoria de Comerç que és 
la que porta l’agenda i qualsevol persona que ha demanat visita, sigui hoteler, 
restaurador, persona física, sigui qui sigui, aquesta regidora l’ha atès.  Ja li avanço que, i ja 
li he dit, que si em pot passar qui són aquestes persones que no estan contentes, li 
agrairia perquè de vegades necessites que algú et digui que aquesta persona no t’ho diu, 
però jo et puc dir que aquesta persona, però jo personalment puc anar a aquests llocs i 
demanar aquest descontent de on ve.   Avançar-li que, bé, aquestes persones suposo que 
tenen sobre la taula, la propera reunió que ja està concertada que és el 18 de novembre, 
amb la qual cos, això de que no s’han fet reunions  no sé de on ho ha tret, però li avanço 
que es fan i sovint i sense cap tipus de problema.  Bé, i la falta d’implicació.  Miri, senyora 
Yolanda Almagro, jo sóc molt respectuosa amb les persones i maig li he dit a vostè quan 
era regidora de Treball que tenia falta d’implicació o indiferència, perquè considerava que 
vostè si tenia altres feines o coses a fer, eren respectable, i si tenia un avida privada amb 
matenir, doncs, s’ha de respectar.  Cadascú dels que estem aquí sabem la situació 
personal que tenim, la situació laboral que tenim i llavors, jo amb el que no he entrat mai 
no aconseguirà voste que jo pugui entrar és amb un tema personal, perquè jo crec que 
vostè prou té, igual que tinc jo amb la meva vida i les meves pròpies històries.  Llavors, no 
vull entrar en el rotllo aquest del 23F que no sé perquè el treus, no tiene ningún sentido, 
pero yo si que estoy, el que me quiere encontrar tanto por telefono como físicamente 
puede venir  y encontrar-me. 
 
Ja per acabar, el tema de les Estelades.  Mirin, el que sí que té clar el grup municipal del PP 
és on està, amb qui està  i que defensa.  Per tant, que vostè senyor Ramon Ferré, que no 
sap on està, ni que defensa, avui penso una cosa, demà penso una altra com  a PSC és el 
seu problema. Però el grup municicpal del PP sempre ho ha tingut molt clar.  No hem 
d’excusar-nos amb res en absolut del que pugui dir vostè, per defensar que aquest equip 
de govern està  totalment unit i que com vostè sap no estem d’acord amb unes coses com 
per exemple el tema, com hem demostrat aquí en diferents mocions, hem sigut persones 
de defensar els nostres ideals. Tant CIU com PP han defensat els seus, llavors vostè em 
parla d’un article?  Si però són coses que de vegades passen i de vegades per coses de la 
vida doncs, es filtren informacions.  Era un descontent que teníem dins dels nostres 
votants i dins de la gent que defensa com nosaltres una ideologia, llavors bé, es va filtrar a 
premsa i jo reconec que aquesta filtració doncs va ser abans de la conversa que havíem de 
mantenir amb els socis de govern.  Reconec això, reconec que nosaltres no hem tingut cap 
tipus de problema, o sigui, després d’aquest article nosaltres ens vam reunir, vam 
comentar el que podia passar i ja està. I ningú apreta ningú, ningú coacciona ningú. 
Nosaltres som gent molt tolerant, de mantenir  converses i llavors, l’únic que volem fer és 
que el Partit Popular continuí defensant les seves ideologies, que Convergència i Unió  
continuí defensant les seves ideologies, perquè estem en un país democràtic i de moment 
i fins el dia d’avui ho hem aconseguit i hem aconseguit que aquest equip de govern, tot i 
que tenim ideologies de vegades totalment oposades, hem aconseguit lluitar pel nostre 
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poble, deixar de banda tot això i intentar tirar endavant tot el que veritablement ens 
importa que és Calafell i els calafellencs.  Moltes gràcies. 
 
Sr. Revello:  jo he demanat, si us plau, quines iniciatives s’han aplicat de l’estudi.  La 
senyora Elvira ens ha dit que la seva regidoria no ha encarregat l’estudi, d’acord, però bé, 
la seva regidoria és la que ha d’aplicar les aportacions fetes per aquest estudi, m’agradaria 
saber quines accions s’han dut a terme. 
 
Sr. García: bueno, yo tengo pocas preguntas ya que José Antonio y Rafael han contestado 
casi todo. Yo contestaré al señor Bonilla sobre la parada de Castellet i la Gornal.  Esta 
parada está hoy desde que tenemos transporte urbano.  Es la línea que pasa por Segur a 
Valldemar y es lógico que esté en ese lado de la acera.  También le informo que tenemos 
otro en Vendrell que baja a Calafell playa y en los dos casos tenemos permiso para tanto 
la parada como para que circulen los autobuses municipales.  Contestando al señor Luis 
que ya le ha contestado bien mi compañero sobre la calle Argentina, Via Pública hace el 
mantenimiento de los parches pero como bien sabes, esa calle lo único que tiene que 
pasar es que se tiene que arreglar.  Que Sorea arregle la canalización y sinó estaremos 
siempre igual.   
 
Sra. González: a mi se m’ha fet només una pregunta que anava dirigida a mi, per part del 
Toni Duart i bé, contestar-li que qualsevol persona que truca o es presenta allà  a la 
regidoria és informada degudament de les entitats esportives que hi ha al municipi.  Sí que 
és cert que la pàgina web d’esports, on publiquem tots els esdeveniments, hi ha aquesta 
actual manca d’informació, perquè precisament ara s’està elaborant una guia de l’esport.  
Aquesta guia de l’esport hem esperat una mica a què tots els clubs s’estabilitzessin, 
perquè clar ara hi ha clubs de nova creació, hi ha clubs que han canviat la seva Junta 
Directiva i hem volgut esperar que tot estigués una mica estabilitzat per no després deixar 
de banda aquests clubs.  I amb aquesta guia es recullen totes les entitats esportives, tots 
els horaris, preus de les inscripcions, telèfons i bé, per mantenir efectivament, com vostè 
demana, a la gent que estigui informada i també aquesta guia la pujarem a Internet, a la 
pàgina web, perquè la gent no s’hagi de desplaçar o hagi de trucar com ara està passant, 
que realment ens estan trucant per demanar aquest tipus d’informació que a la pàgina 
web no està actualitzada per aquests motius que li he explicat.   
 
Respecte als Jocs de la Mediterrània, bé, això ja ve de temps.  El projecte de remodelació 
del camp de futbol va ser un projecte que es va fer ja quan estava governant els socialistes 
amb el Jordi Sànchez.  Aquest projecte s’ha variat una mica, s’ha presentat als Jocs de la 
Mediterrània i precisament, aquest projecte serà aprovat. Jo he estat en vàries reunions i la 
propera que tenim és el dia 25 de novembre.  En aquesta reunió, l’ordre del dia serà: 
planificar la signatura del conveni entre la Fundació Tarragona 2017 i la nostra seu, 
explicar l’estat de la subvenció de la Diputació, verificar les propostes de millora, en quin 
estat estan els projectes, si s’ha iniciat el procediment per adjudicar projecte o obres si 
escau, verificar els plànols treballats per l’arquitecte de Tarragona 2017, són els nostres 
plànols també, treballar els espais d’ubicació, d’aparcaments, la mobilitat, explicar el pla 
de formació previst, explicar també amb les Federacions la seva intervenció que tindrà...  
Amb això li vull dir que això és el 25 de novembre, és que tot està en marxa. Que vostè no 
s’assabenti, ho entenc, que el senyor Félix Ballesteros del seu partit a Tarragona, no 
l’informi també.   
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Sr. Ferré: perdoni, però ha d’informar vostè a la Comissió eh?  Home, ara que em digui 
que ens ha d’informar l’alcalde de Tarragona, ja és el súmmum. 
 
Sra. González: perdó, que no m’ha deixat acabar. Jo li volia explicar que recentment s’han 
signat convenis amb Repsol, amb Estrella Dam, amb Caixa Banc, que és de on es treuen 
diners per aquests patrocinis, per pagar les samarretes que deia el senyor Toni Duart.  Això 
són notícies que surten als diaris, per això li dic, aquests convenis que és de on es reben 
els diners, estan signats pel senyor Félix Ballesteros. Jo d’això no he d’informar, jo això 
obro les pàgines del diari cada dia i m’assabento quins són els patrocinadors. Jo del que li 
puc informar és del que s’està fent des de l’Ajuntament de Calafell i s’estan fent totes 
aquestes gestions i en la propera reunió serà el 25 de novembre. Que si vostè té interès en 
saber com està funcionant tot, jo el convido a venir amb mi, no tinc cap problema que 
vostè estigui assabentat, tot el contrari, ja li dic que des d’aquí sempre se’l mantindrà 
informat.  I bé, sembla que ja li he contestat aquestes preguntes, que Tarragona és veritat 
que està aquí a prop, però a partir d’ara tot serà un esdevenir de contractes.  A  partir de 
què tinguem el conveni signat amb Tarragona 2017 es començaran a fer les 
adjudicacions. 
 
Sr. Olivella: Maite, si em permets, sobre això dels Jocs de la Mediterrània, si em permets 
ficar-me una mica, els Jocs de la Mediterrània, lògicament són Tarragona i les seus. 
Llavors, el que s’ha anat fent ara, el primer que vam fer sí que ho vam celebrar. Primer 
vam celebrar quan es va donar la seu a Tarragona, després van venir aquí, que vam ser un 
dels primers municipis que vam contactar amb l’alcalde de Tarragona que és el president i 
van venir i vam fer la presentació.  Us recordeu que vam convidar-vos a tots i vam fer la 
presentació.  La Maite encara no hi era, per això, em permeto posar-m’hi. Es va presentar 
el que eren els jocs, a tots els clubs del municipi se’ls va informar i també es va convidar 
que tothom es pogués fer voluntari.  Ja bastant gent de voluntària des de Calafell, Segur i 
de tot el municipi que estan apuntats.  Però,clar, són coses que nosaltres podem fer els 
tràmits però que, seguim en contacte amb ells.  Clar, que ens creiem el Tarragona.  El 
Tarragona 2017 hem anat a tots els actes que s’han fet, que ens han convidat. Hem anat 
a l’acte del dia de signatura que hi va anar el president de la Generalitat i va signar 
l’ajuntament l’acord de què es comprometia a aportar diners la Generalitat, el dia que hi 
va anar el representant de l’Estat.  El que també ens han convidat és el dia dels diferents 
patrocinadors que van sortir per premsa: el Repsol, el Corte Inglés, la Dam... , que sí que 
surt per premsa. Clar, l’ambient es va escalfant, mantenim reunions per la construcció del 
camp de futbol amb el projecte que s’ha mirat amb Obres i s’ha plantejat i s’ha valorat. 
S’han demanat els diners per poder-ho construir.  O sigui, hi ha un caliu, ens van donar la 
bandera dels Jocs, tenim a baix a l’entrada el quadre que ens van regalar el dia que va 
venir l’alcalde conforme som seu. Vull dir, com tots els municipis, jo crec que realment el 
que has dit, és una bona oportunitat perquè el municipi es patrocini, perquè es vengui 
junt amb aquest esdeveniment que tenim tant a prop nostre que és Tarragona i que 
realment ho aprofitarem.  El que passa que jo crec que com estan lligant-se tot aquest 
segui de qüestions de finançament i tal, doncs és quan realment, el 2015 tothom haurà 
de començar ja apostar per inversions i és quan potser se’n parlarà més de forma més 
oberta.i de tot, però jo crec que d’aprofitar-ho Toni, ho intentem. Intentem aprofitar-ho 
com el Vendrell, per exemple que el tenim a prop, com Castelledefels, Barcelona, Valls, 
Torredembarra, Cambrils, Salou, Reus...  i clar que ens interessa, el que passa que va ser 
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potser més el boom abans de l’estiu que va ser quan la gent es va moure i van començar a 
fer aquestes reunions de voluntariat  i tal i ara s’està fent tot un tram per recaptar diners i 
com diu la Maite sempre hi va una representació de l’Ajuntament, o ella com a regidora o 
els tècnics d’esports o bé, si convé, hi vaig jo també com alcade. 
 
Sra. González: només dir que no només aprofitem l’ocasió sinó que estem treballant molt 
en aquest tema, que de fet serà un esdeveniment molt important, i que el nom de Calafell 
surti a tots els països de la Mediterrania. 
 
Sr. Duart: val, jo el que faré a les comissions, farem el seguiment per obtenir aquesta 
informació i com a mínim poder saber què en concret es fa a Calafell. 
 
Sra. González. Molt bé. Jo em comprometo en la darrera comissió després del 25 de 
novembre que és aquesta última reunió que tenim a Tarragona, els informarem de tot el 
que s’ha decidit. 
Sr. Duart: d’acord. 
 
Sr: Vidal: bé senyor alcalde, per ser l’últim i recopil·lar dades ja que el Ramon Ferré ha 
estat molt exacte amb les dades, doncs, també poder ser exacte. Abans d’entar en el 
tema, coses que s’han dit.  El tema de la TDT només dir ràpidament com vaig explicar 
l’últim Ple, que hi ha un excés d’antenes repetidores al que és el Baix Penedès, a 
Tarragona, llavors, com l’averia que va passar l’últim dia que va ser a Cunit, que l’antena 
de Cunit va lligada amb les dues nostres perquè no hi hagi un col·lapse de senyal.  Al fallar 
la de Cunit, els aparells de la TDT es tornen bojos.  Què passa? Que si el nostre municipi, 
per temes de temps o altres històries, ens entren senyals d’altres punts de la comarca fa 
que el senyal de la TDT arribi malament. O sigui, no és un problema de mala cobertura de 
Calafell sinó que hi ha un excés d’això. Per no explicar l’efecte del mar que de vegades ens 
arriben senyals des d’Algèria, Tunícia, Itàlia, etc.  Dir-li que just aquesta setmana ens 
havíem d’haver reunit amb la Generalitat de Catalunya per temes de la TDT, per motiu del 
Ple municipal no ho hem fet, però la propera setmana sí que ens reunirem amb ells per 
parlar-ne.  
 
Pel tema del Tarragona 2017 que ha dit de la web i això, crec que ho hem dit, però només 
dir-li que nosaltres quan hi ha una notícia nosaltres fem i la publiquem i com ha dit 
l’alcalde, totes aquestes reunions que assistim, també es publiquen.  Tarragona 2017 té 
uns assessors de màrqueting i ells ens diuen el que hem de fer, per exemple el dia dels 
voluntaris, ells van demanar que des d’aquí féssim un esforç i el vam fer. Vam enviar 
cartes a totes les entitats, etc.  Vull dir que Tarragona 2017 té un equip bastant gran per 
temes de difusió i nosaltres quan ens ho diuen ens hi posem. 
 
Amb el tema de les entitats només dir-li una  cosa de la feina que en fet en aquests tres 
anys i mig que és que les entitats que estaven al web municipal que teòricament són les 
que estan al registre d’entitats, hi havia moltes que no estaven registrades. Llavors, des 
d’aquí el que s’ha fet ha estat enviar una carta a totes les entitats, a més trucant i dient-los 
que sí que surten al web però no estan registrades.  La nostra obligació és que al web hi 
hagi totes les entitats legals i registrades, llavors vam fer una campanya pedagògica amb 
totes les entitats perquè es registressin.  Fins i tot amb la carta vam enviar tots els drets i 
deures de les entitats quan estan registrades dins del Registre municipal.  Això ho vam fer,  
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elles van aportar tota la informació, les que no van aportar tota la informació dins d’unes 
dates, les vam treure del nostre registre i dir-li també que ara fa poc, vam fer una segona 
tongada recordant a les entitats d’actualitzar les dades.  Les dades que hi ha ara són de fa 
2 anys enrere, però que de dos anys cap aquí ho hem fet. També dir-li que és obligació de 
les entitats que estiguin bé les seves dades, perquè són elles les que volen promocionar la 
feina que fan i si les seves dades estan malament, nosaltres aquí som uns actors terciaris.  
Si ells canvien els Estatuts o canvien la Junta, si no ho notifiquen a l’Ajuntament, nosaltres 
poca maniobra tenim, però que el contacte amb les entitats hi és i quan ho detectem, de 
vegades perquè la gent del poble ens ho diu, doncs, ens posem en contacte.  Vull dir que 
això s’ha fet i s’ha fet una bona tasca de posar al dia el tema de registre d’entitats i 
col·locar-les al web municipal.   
 
Un altre tema del Joan Maria Triadó sobre aquest noi que va per la platja.  Només dir-li 
que des de Joventut com que estem a la platja de Calafell i som una regidoria que estem a 
l’oficina però també estem al carrer, vam veure, perquè aquest noi també va a la plaça on 
hi ha la regidoria, i a part el Casal Jove està obert per la tarda i dir-li que des de 
l’Ajuntament els tràmits s’han fet. Des de Benestar Social i Policia.  Vull dir que es manté 
un seguiment i jo no sóc Benestar Social, però vam detectar potser fa 2 mesos la presència 
d’aquesta persona, perquè rondava pel Casal Jove i s’han seguit els tràmits dins de 
l’Ajuntament de Benestar Social i Policia. 
 
I el tema del Ramon Ferré que ha explicat el tema de les factures i això.  Jo a nivell general 
dir-li que crec que aquesta legislatura s’ha posat un model de gestió pel futur.  O sigui, la 
crisi, que a més ha tocat viure-la a aquest equip de govern, ha fet moltes coses o molts 
dispendis que es feien s’han reduït i crec que hem marcat una línia de gestió pel futur i 
entre ells les factures que vostè ha dit.  Un altre dia amb un altre exemple que ho vaig dir, 
per exemple, en un equip de bàsquet si hi ha una persona de dos metres si està al meu 
costat per mi és alt, però per l’equip de bàsquet dos metres és una alçada normal. O sigui, 
vostè ens ha dit un munt de dades que si la gent les escolta i les suma, pot ser que es posi 
les mans al cap, però sempre s’han de comparar amb d’altres per veure si la línia que 
s’està seguint és la correcta o realment nosaltres ens hem tornat bojos i realment estem 
gastant més del normal.  Només dir-li una cosa pels antecedents, a nivell de persones de 
comunicació dins l’Ajuntament, al 2010 es pagaven 75.000 euros i amb el nou govern 
40.000; o sigui reducció de 30.000 euros. En temes d’assessorament web, manteniment 
de webs, etc, estaven pagant 35.000 euros i nosaltres 15.000 euros. 
 
Sr. Ferré: Quim, has entès la pregunta? 
 
Sr.Vidal: senyor Ramon Ferré, deixi’m parlar si us plau.  Vostè ha posat uns números sobre 
la taula i jo he fet el mateix. Vostè ha posat uns números sobre la taula que la gent els 
suma i pensa que són molts, doncs, anem a veure si estem fent bona gestió o no. 
 
Sr. Olivella: Quim, un segon.  Agrairia a les persones del públic que estiguin en silenci i si 
tenen ganes de xerrar se’n van al carrer, perquè aquí estem fent el Ple i ens estan 
distraient constantment.  Si tenen ganes de parlar, els agrairia que anessin a baix. Gràcies. 
 
Sr. Vidal: llavors, amb el tema de les webs, tres quarts del mateix, o sigui cinquanta per 
cent de reducció, de 30.000 a 15.000, o amb temes de canal Youtube el  mateix, de 
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quaranta a vint.  Però és que a més a més vostè ha tret el tema del Butlletí municipal, per 
exemple que dotze números de butlletí municipal en el seu govern van costar 112.000 
euros i dotze números nostres que vostè ha dit 4.000 per dotze, estem parlant de 50.000 
euros.  O sigui que, estem parlant que la reducció és espectacular pel tema que vostè no 
es pregunta si els números aquests encara són o no. 
 
Del tema de la persona que vostè ha parlat, vostè el que ha fet és explicar el que vostès 
van fer quan van estar dins al govern i que nosaltres no ho hem fet, que és amb el tema 
Mario Rigau, Jaume Garcia Cardoner, que l’Ajuntament de Calafell contracte una persona 
per un assessorament de valoració de llocs de treball i per assessorament de diferents 
polítiques actives d’ocupació pel municipi, que bé doncs, amb les dades això no ha servit 
per res. Que aquest xicot amb un any va facturar vint-i-un mil euros , però la motxilla que 
aquest xicot portava era que ell estava també al càrrec de Tarragona Digital, on estava el 
senyor Jaume Garcia Cardoner que se’l va agafar de càrrec de confiança a l’Ajuntament 
de Calafell, i a més a més en aquest diari se li van pagar si no recordo malament, 14000 
euros en un any d’anuncis que ningú l’ha vist, més gairebé tres mil euros de posada en 
marxa.  La història aquesta que he explicat és el que vostè ha intentat fer també amb el 
senyor Jordi Salvat i vincular-lo amb una empresa que per cert es diu Èxit, i que surt amb 
el diari que vostè ha dit Eix, no :èxit, comunicació perquè eix és la gent de Vilanova, estem 
parlant d’èxit i comunicació Tarragona i vostè ha volgut fer el mateix que jo he explicat 
ara.  Només dir-li que l’Èxit o Comunicació no pertany al Jordi Salvat.  El senyor Salvat és 
una persona autònoma, és un Freelance com diuen i que aquest senyor treballa en 
diferents feines.  Vull  dir que vincular una cosa amb una altra, ja dic que ens ha explicat el 
que vostès van fer i que nosaltres sincerament no hem fet.  Llavors, amb el tema del 
perquè en un diari i no en un altre, miri, vostès van invertir 14.000 euros en una cosa que 
no s’ha vist, perquè Penedès 21 jo no l’he vist, però que jo li puc explicar que hi va haver 
un any que vam veure que hi ha un diari que és gratuït que està sobre les taules de tots 
els hospitals i dels CAPS de la província de Tarragona, que a més sabem que la gent 
assegut en una cadira d’un hospital o un CAP hi ha d’estar força temps, llavors vam veure 
positiu això i ja està senyor Ramon Ferré.  I dels números que he dit abans, jo he parlat de 
l’ordinari, però d’extres, hi ha des del tema del director de Calafell Ràdio, vull dir, que jo 
crec que amb la meva explicació i amb els números que he posat crec que s’ha fet molt 
bona tasca, no només nosaltres sinó tot l’ajuntament, per intentar reduir els costes que és 
el que toca, i no fer dispendis com vostès van fer. 
 
Sr. Ferré: l’única pregunta que he fet és què fa aquest senyor i encara no se m’ha respost. 
 
Sr. Olivella: com li he dit, si és un contracte de prestació de serveis que s’ha fet i s’ha 
signat i ajuda amb temes de comunicació.   
 
L’últim que quedava per comentar era lo de la taula dels polítics que ha dit el Massi, 
doncs, no tinc cap inconvenient personalment i així ho hem parlat amb el Rafel i ho hem 
comentat ara i ja per no allargar-ho més, que aquesta taula de polítics de cara, bé, també 
ho ha dit el senyor Triadó,de què tiri endavant aquesta taula de cara el futur del passeig.   
 
En quant el senyor Bonilla em sembla que també m’ha dit lo de la placa, és veritat que em 
vaig comprometre i m’ho va dir un altre dia en un Ple i ho vaig anar a mirar inclús, el que 
passa que aquella paret és molt feble i se m’ha tornat a passar, sincerament.  Això no vol 
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dir que allà on està també es veu bé, però jo normalment si m’ho diu i té raó, doncs, 
m’agrada si pot ser complir, encara que ho vaig dir, com bé ha dit vostè, perquè vam 
creure que potser allà davant es veuria més, tot i així si s’ha de reforçar la paret ho 
tornarem a mirar i si no pot ser li diré, personalment li diré. 
 
La Tresa ha comentat també lo dels ajuntaments, lo del Consell Comarcal només passava 
a Calafell, no passa a tots els ajuntaments.  Tot i així, si teniu alguna cosa, i ho dic a nivell 
de tot el Ple, de qüestió de beques i tal, vull dir, la idea és que tothom pugui estar atès i 
més en les circumstàncies que vivim i que creiem que igual que els que estem aquí, molts 
ho heu manifestat a nivell personal, doncs crec que si hi ha qualsevol cosa que coneguem, 
el que es tracta és prioritzar qualsevol tipus de qüestió que pugui afectar una família, o un 
nen o qui sigui, que els puguem ajudar. 
 
Joan Carles, m’has dit si el Joan Ignasi Sànchez si treballa a l’Ajuntament.  No hi treballa. 
He tingut contacte amb ell? Sí, com amb molta gent, perquè és amic meu, però no té cap 
contacte amb l’Ajuntament. Escolti, la gent pot parlar lliurement amb qui creu, o no?  O 
és que ara hem de dir els que poden entrar o no?  Uns són bons i els altres no?  Joan 
Carles, jo el que t’estic dient és el que m’has preguntat, no té cap relació de treball a 
l’Ajuntament i no et nego que ha vingut a l’Ajuntament i que l’he vist moltes vegades, 
però igual que d’altres persones que si vols et diria que no cal que mencioni.  Però no té 
cap relació professional amb l’Ajuntament. 
 
Lo dels arbres Ramon del groc si que realment em van demanar com sempre demanen 
totes les persones, doncs, a participar l’Assemblea Nacional Catalana, van fer una 
instància i després vam mantenir una reunió per seguir aquest procés que ells segueixen i 
lo dels arbres, el groc que posen van demanar si es podia posar i jo els ho vaig autoritzar.  
En quant als arbres, més que res li dic, perquè com que m’ha dit la meva sensibilitat, 
evidentment la tinc o intento tenir-la, m’equivoco igual que tothom.  Però, un plàstic al 
voltant d’un arbre no afecta res perquè és flexible, i llavors, el que sí que afecta per 
exemple és una corda d’una pancarta.  Quan posem per eleccions una pancarta en un 
arbre, sí perquè l’escanya i a més després com que som una mica incívics de vegades i no 
les traiem, allò escanya. Però, un plàstic no, perquè es dona i es flexibilitza. Per altra 
banda, això no hi serà sempre, només una setmana.  Una cosa, un detall, ahir vaig anar a 
Tarragona i em va agradar molt, que l’Assemblea d’allà a més de posar això als arbres, 
han posat un llaç groc en cada arbre, a tots els arbres de la Rambla de Tarragona.  Vull 
dir-li que no només és aquest municipi, que Tarragona amb govern socialista, o el Vendrell 
i tots els municipis a Barcelona, però jo li puc assegurar que per poc que sé un plàstic no 
afecta.  Precisament quan fan un amb pèl hi posen al voltant un plàstic perquè la pell es 
torni a ajuntar i si afectés no li posarien.  I crec que està tot contestat. 
 
Sra. Cumplido: a veure, m’ha contestat el José Antonio sobre que ficarien els llums de la 
Ginesta, però em sembla que hi deu haver alguna altra regidoria... 
 
Sra. Suàrez: perdoneu, a mi em falten dues coses: una que era el Massi sobre el Mercat 
Medieval, donar-te les gràcies per dir que havia estat bé i a més a més, el que s’ha 
d’intentar és això, anar-nos superant any rere any i intentar millorar, per això vam fer el 
Reglament l’any passat i el vam passar pel Ple perquè hi hagués unes normes que tothom 
hagués de complir, i aquest any en relació amb els preus desorbitats va ser concretament 
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d’una parada que venia per part de l’empresa adjudicatària del concurs.  Això ho tindrem 
en compte, recollim la proposta i en tot cas de cara l’any vinent i el Reglament de l’any 
vinent, el plec de clàusules per les empreses que fan l’oferta que es tinguin en compte que 
les tavernes hauran de deixar visualitzats correctament els preus al públic.   
 
I després, el tema de la Ginesta és un tema que hem estat treballant àmpliament, no 
només amb el departament de Medi Ambient, sinó que també amb l’AMPA, el Consell 
Escolar, amb la direcció del centre i tenim pendent també amb Policia i Protecció Civil 
reunir-nos pel tema de mobilitat per veure diversos aspectes que s’han de tenir en 
compte, tant l’enllumenat per la sortida de les activitats extraescolars que es fan cada dia 
a la tarda i més ara, doncs, que és el que hem comentat, el tema de la utilització poc 
cívica de segons quines persones de l’entrada i la sortida de l’aparcament de baix, el 
mateix pàrquing de sota el túnel el que és l’estat degut a les pluges. És a dir, hi ha infinitat 
de coses que estem treballan relacionades amb el que és la Ginesta i en principi l’AMPA 
n’està al corrent i la direcció del centre també. 
 
    
URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA    
    
MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB 
REPRESENTACIÓ A REPRESENTACIÓ A REPRESENTACIÓ A REPRESENTACIÓ A L'AJUNTAMENT DE CALAFELLL'AJUNTAMENT DE CALAFELLL'AJUNTAMENT DE CALAFELLL'AJUNTAMENT DE CALAFELL 
 
 
Els regidors del Grup Municipal de CIU: Joan Olivella Ricart, Sandra Suàrez Plana, Joaquím 
Vidal Raventós, Maria Verge Pascual, Francisco Clavero Sanz, Rafel Solé Miró, Montserrat 
López Ureña i José Antonio Jiménez Entrena; del Grup Municipal del PPC: Olga Elvira 
Cañas, Juan José García Álvarez i Maria Teresa González Santiago; del Grup Municipal del 
PSC: Ramon Ferré, Maria Teresa Cumplido, Yolanda Almagro, Joan Carles Robert, José 
Bonilla i Toni Duart; del Grup Municipal d’UAM, Josep Parera, Joan Maria Triadó i Luis 
Sieiro,i el regidor no adscrit Massimiliano Revello, d’acord amb el que preveu el Reglament 
Orgànic Municipal vigent de l’Ajuntament de Calafell,  
 
EXPOSEN: 
 
Que la intensitat de circulació pel traçat de la N-340 en el seu tram entre el Vendrell i 
Tarragona és una de les més altes de tota la xarxa de carreteres.  Aquest fet genera que 
tots aquells ciutadans que han de fer ús d’aquesta carretera, sigui per motius laborals o 
personals, es veuen molt perjudicats.  Aquesta situació s’agreuja en el període estival quan 
el volum de vehicles s’incrementa de forma molt sensible, provocant contínues retencions i 
afectant de forma important un dels sectors econòmics claus del territori com és el 
turisme. 
 
L’ús de vies alternatives a l’interior del territori, incentivat pel col·lapse de la N-340, està 
desplaçant una part del trànsit cap a vies inadequades (carreteres petites i camins asfaltats 
o sense asfaltar) amb el conseqüent perill de més accidents i afectacions mediambientals i 
de protecció del paisatge. 
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Des de l’any 2002, que va redactar-se el primer projecte de desdoblament de la N-340, els 
diferents ajuntaments i consells comarcals afectats han demanat diàleg entre les 
administracions territorials i el Ministerio de Fomento amb l’objectiu d’arribar a un consens  
per tal de poder acordar aquella alternativa que fos la menys perjudicial per al territori. 
 
En el seu moment es va alliberar el peatge entre Torredembarra i Vila-seca per 
descongestionar una part d’aquest territori i, més endavant, es va construir l’A-7 com a 
autovia que resol el trànsit pràcticament en aquest mateix traçat. 
 
Aquestes darreres actuacions encara ha posat més en evidència la necessitat de cercar una 
alternativa pel tram entre el Vendrell i Altafulla. 
 
Per això, els regidors abans esmentats, proposen al Ple de la corporació l’adopció de la 
següent proposta: 
 
Primer. Instar l’acabament de la A-7 incorporant-la, a partir del punt on finalitza el traçat 
actual, a l’AP-7, alliberant els peatges. 
 
Segon. Que mentre no es produeixi aquesta incorporació de l’A-7 s’alliberi el peatge de 
l’AP-7 entre el Vendrell i Torredembarra per tal d’afavorir el seu ús per tots els vehicles i 
descongestionar així el traçat actual de la N-340. 
 
Tercer. Traslladar aquesta petició a la Subdelegació del Govern Central així com al 
Ministerio de Fomento, com administració competent, sol·licitant una entrevista per poder 
expressar directament aquesta necessitat. 
 
Quart. Traslladar també aquest acord a la Delegació del Govern i a la Conselleria del 
Territori de la Generalitat de Catalunya sol·licitant així mateix una reunió per obtenir el seu 
suport. 
 
Cinquè. Traslladar així mateix aquesta petició a la resta d’administracions territorials i al 
RACC com a entitat especialitzada per demanar el suport. 
 
No obstant, el Ple de la corporació resoldrà. 
 
Sr. Olivella: d’acord. La capçalera no està complerta Àgueda. S’ha de rectificar, val? Ja ho 
diràs a qui pertoqui. Si voleu que cada un expressi el que pensa o votem el que vulgueu. 
Massimiliano vols dir alguna cosa? UAM? 
 
Sra. Elvira: nosaltres només comentar que aquest tema ja fa temps que des de CIU i com 
PP hem defensat des de l’oposició també, és un tema que ja ve de lluny i que ens consta 
com a grup municipal del PP que des de la subdelegació de Tarragona i el subdelegat en 
persona està sobre aquest tema llavors suposo que són tràmits que s’han de fer i que 
recolzem totalment. 
 
Sr. Ferré: nosaltres ahir vam proposar a la junta de portaveus aquesta moció perquè 
aconsegueixin l’acord de tots els grups. Entenem que no ha d’haver cap inconvenient en 
recolzar-la. És una moció que s’ha aprovat a l’ajuntament de Vendrell i que en principi 
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s’ha aprovat en altres municipis per on passa l’AP-7 que és la via que està tractant aquesta 
moció. El que sí que demanem en tot cas és que també es parli amb els alcaldes de 
Vendrell, de Roda de Barà, de Creixell, de Torredembarra, d’ Altafulla perquè també 
nosaltres tot i que no ens travessa l’AP-7 sí que estem afectats per aquest tema perquè 
ens limita molt la nostra mobilitat i sobre tot en aquest cas doncs en direcció a Tarragona. 
Nosaltres l’hem presentat també perquè doncs en les reunions que s’estan fent de la 
coordinadora de Calafell que com sabeu s’estan tractant tots aquests temes dels peatges 
ho havíem comentat en tots els grups, en totes les entitats que hi ha allà presents doncs 
havíem acordat que en el proper ple passaríem aquesta moció. No ho hem pogut entrar 
per registre abans, formalment i això, perquè me l’ha van enviar el dia abans de la junta 
de portaveus i per tant la vaig portar directament a la junta de portaveus i en tot cas ens 
alegrem que avui es pugui aprovar i que realment doncs estem dintre d’aquesta lluita que 
l’AP-7 tingui aquest tram gratuït que crec que ja és hora que tinguem el mateix 
tractament que es va fer en el seu dia a Tarragona en el tram entre Torredembarra i 
Tarragona doncs que al no tenir l’A-7 en aquest moment doncs es va fer un tram gratuït 
de peatges i ara el que estem demanant és simplement que ens facin el mateix tracte 
entre el tram de Vendrell i Altafulla, no? Per tant  nosaltres evidentment ho aprovarem, li 
donarem suport i ens alegrem també doncs que tots els grups també ho facin. 
 
Sra. Suárez: bé de fet, el que estem fent és donar recolzament a aquesta proposta que és 
una reivindicació històrica que ja fa molts i molts anys que al territori, no només al nostra 
municipi en concret sinó a tota la comarca del Baix Penedès, doncs reivindica a través de 
diferents accions, no? Nosaltres com a ajuntament i administració local doncs ens pertoca 
dur a terme les diferents reunions i diferents estratègies que a nivell territorial s’han dut a 
terme també amb alcaldes i al Consell Comarcal específicament i a banda totes les 
mocions que puguin recolzar les idees que a nivell territorial es tenen. Això ja s’havia 
parlat àmpliament quan es va plantejar el desdoblament de la nacional 340, prèviament 
amb altres accions i a banda també amb els plans estratègics de desenvolupament de 
zona ja fos del camp de Tarragona o ja fos del Penedès en sí quan es parlava i es 
treballava el que és la mobilitat. Sempre hem dit que el Baix Penedès està trinxat a nivell 
de territori per la mobilitat a través de carreteres que tenim, ja sigui AP-7, ja sigui C-32 i 
que per tant ens mereixíem els ciutadans i la gent que ve a aquest territori una mobilitat 
molt més àgil. És evident que no podem, no només donar recolzament sinó com hem fet 
tots els que estem aquí presentar aquesta moció que és com consta i constarà a partir 
d’ara. O sigui que res més. 
  
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents que constitueixen 
quórum suficient per la majoria legal acorda: 
 
Primer. Instar l’acabament de la A-7 incorporant-la, a partir del punt on finalitza el traçat 
actual, a l’AP-7, alliberant els peatges. 
 
Segon. Que mentre no es produeixi aquesta incorporació de l’A-7 s’alliberi el peatge de 
l’AP-7 entre el Vendrell i Torredembarra per tal d’afavorir el seu ús per tots els vehicles i 
descongestionar així el traçat actual de la N-340. 
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Tercer. Traslladar aquesta petició a la Subdelegació del Govern Central així com al 
Ministerio de Fomento, com administració competent, sol·licitant una entrevista per poder 
expressar directament aquesta necessitat. 
 
Quart. Traslladar també aquest acord a la Delegació del Govern i a la Conselleria del 
Territori de la Generalitat de Catalunya sol·licitant així mateix una reunió per obtenir el seu 
suport. 
  
Cinquè. Traslladar així mateix aquesta petició a la resta d’administracions territorials i al 
RACC com a entitat especialitzada per demanar el suport. 
  
 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 12:00, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 


