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PPPPlllleeee    ddddeeee    llll''''AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt AAAACCCCTTTTAAAA    NNNNÚÚÚÚMMMM:::: PPPPLLLLEEEE2222000011115555////11111111    

A Calafell, en data 28 de setembre de 2015, es reuneixen els membres del Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor RAMON FERRÉ SOLÉ, i amb l'assistència dels 
regidors anomenats a continuació, assistits per la secretària accidental 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. ALBERT PIJUAN HEREU 
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
Sr/a. JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ  
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. IVAN MONTEJO SARIAS 
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ  
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA  
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JACOB BALAGUER MESTRE 
Sr/a. JOAN SOLER GUASCH 
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. ÀGUEDA SUBIRANA ÀLVAREZ 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 

ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:     Mireia Ayats Escarré 

I a les 09:00, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 

1.1.1.1. APROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 6 DE JULIOL, DE 3 I 31 D’AGOST DEAPROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 6 DE JULIOL, DE 3 I 31 D’AGOST DEAPROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 6 DE JULIOL, DE 3 I 31 D’AGOST DEAPROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 6 DE JULIOL, DE 3 I 31 D’AGOST DE
2015201520152015

Sr. Montejo: perdoni un moment, volíem fer na qüestió d’ordre abans de tractar els punts. 
Els punts 9 i 20 de l’ordre del dia actual són dues mocions del grup socialista i de la CUP 
que van sobre el mateix tema. Entenem que seria interessant poder deixar-les sobre la 
taula per tal d’intentar acordar un document de consens entre els dos grups i els demès 
que es vulguin sumar. 
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Sr. Ferré: havíem enviat el text del fons català d’ocupació i desenvolupament que em 
sembla que us han enviat que és pràcticament el mateix, bé, un entremig. 

Sr. Montejo: sí però en qualsevol cas no hi ha hagut cap reunió per intentar. 

Sr. Ferré: no, perquè com era un text molt semblant tampoc hem pensat, que era. 

Sr. Montejo: hi ha havia alguna diferència, algun matís. 

Sr. Ferré: si us sembla deixaré alguna estoneta, abans d’acabar els punts, perquè pugueu 
acabar de parlar, si vols ho acabem de parlar. Fem cinc minuts de recés i aleshores 
tornem-hi i sinó doncs ho deixem pel proper ple. No hi ha problema. 

Sr. Montejo: d’acord. 

Sr. Ferré: doncs seguim. De les actes teniu alguna cosa a dir? Molt bé passem al punts 
dos. 

2.2.2.2. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DEAPROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DEAPROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DEAPROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
SUGGERIMENTS I RECLAMACIONSSUGGERIMENTS I RECLAMACIONSSUGGERIMENTS I RECLAMACIONSSUGGERIMENTS I RECLAMACIONS

FetsFetsFetsFets    

1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals.

2. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015.

3. El 6 de juliol de 2015, el Ple de la Corporació va aprovar la creació i composició de les
comissions informatives permanents.

4. Per tal de millorar les relacions amb la ciutadania i les entitats, es creu convenient posar en
funcionament la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions prevista al Reglament
Orgànic Municipal.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Segons l’article 58 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), l'objecte de la Comissió
Especial de Suggeriments i Reclamacions és el de recollir les aportacions, els
suggeriments i les reclamacions que presentin la Comissió i/o ciutadans de Calafell que
s’hi vulguin dirigir i els mateixos membres de la Comissió.

La Comissió serà presidida per l'alcalde, però podrà delegar la presidència efectiva a
qualsevol membre de la corporació. El secretari de la Comissió Especial de
Suggeriments i Reclamacions serà el/la secretari/ària de la corporació, sens perjudici de
la facultat de delegar aquesta funció a un altre funcionari municipal.
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El procediment per a la creació i la designació dels seus membres serà en el mateix 
percentatge que en el cas de les comissions informatives.  

Les sessions de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions es convocaran 
amb una periodicitat mínima mensual.  

2. L’article 59 ROM regula el funcionament d’aquesta comissió.

3. Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local; 60 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; i 124.2, 134 i següents del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre regulen les Comissions informatives.

4. El funcionament de les Comissions informatives es troba regulat als articles 134 a 138
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

AcordAcordAcordAcord    

La Comissió informativa de transparència i participació amb el vot a favor dels regidors 
dels grups municipals PSC, PP, ERC, C’S, CUP, UAM i amb l’abstenció del grup municipal 
CIU, proposa al ple l’adopció del següent acord:  

1. Crear la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.

2. La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions estarà integrada per les
persones següents:

• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui.

• Vocals: els de regidors i regidores del Consistori.

• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui
delegui.

Se celebrarà, cada quinze dies, el dijous a les 13:30 hores. 

3. El vot emès pels membres de la comissió a l’hora de dictaminar els assumptes, serà
ponderat.

4. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la
Corporació i a la seu electrònica.

La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions estarà integrada per les persones
següents:

• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui.
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• Vocals: els de regidors i regidores del Consistori.

• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui
delegui.

Se celebrarà, cada quinze dies, el dijous a les 13:30 hores. 

1. El vot emès pels membres de la comissió a l’hora de dictaminar els assumptes, serà
ponderat.

2. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la
Corporació i a la seu electrònica.

Sr. Ferré: Molt bé, jo crec que queda pro clar el dictamen. Ho vam comentar en la 
comissió. Si teniu alguna cosa a dir. 

Sr. Balaguer: sí, nosaltres entenem i creiem que potser ens ho hauríem de pensar una mica 
o deixar-ho damunt de la taula perquè entenem que si hi han diferents propostes no és el
moment de crear aquesta comissió. Potser acabar de tenir el Rom i deixar-ho tot més
aclarit. És una proposta.

Sr. Tejedor: desde C’s la aprobamos pero también queremos dejar el posicionamiento de 
que como grupo en la reestructuración del Rom queremos incorporar la figura del 
defensor del ciudadano que es algo que también se acerca a ésta figura que se está 
creando. Votamos sí pero también decimos que en la modificación del ROM quisiéramos 
incorporar la figura del defensor del ciudadano. 

Sra. Suárez:  gràcies i bona tarda. Nosaltres volem manifestar allò que ja vam manifestar a 
CI, que enteníem que si el Rom està damunt de la taula i just el que estem intentant és 
consensuar o aportar diferents aportacions per part dels grups municipals enteníem que 
aquesta comissió de suggeriments i reclamacions quedava fins i tot modificada de cara a 
les persones que integraven aquesta comissió i les potestats que tenien; i creiem més 
adient deixar-ho damunt la taula i quan fos definitiu posar-lo en marxa. I aprovar-la. 

Sr. Ferré: referent a això, no sabem exactament quina data podem tenir el consens per 
aprovar el ROM i en tot cas doncs hem cregut oportú de moment, mentre es tramita tot el 
procés i fem totes les reunions dels grups i tot el debat intern de l’ajuntament, des del 
procés de participació ciutadana i la part d’al·legacions i tot això. Creiem que és un procés 
suficientment llarg com perquè això es pugui dur a terme i intentar resoldre problemes i 
problemàtiques que puguin sortir amb els ciutadans. I per això de moment doncs la tirem 
endavant, a no ser que desprès si s’ha d’emmotllar al ROM o el que sigui doncs quan hi 
hagi hagut el debat suficient i tot el procés de participació doncs si s’ha de modificar 
doncs es canviarà. No hi ha cap problema en aquest sentit però el que volem és activar 
una mica aquesta comissió per donar resposta a aquestes reclamacions i suggeriment i 
poder també activar-la ja que el Rom actual, que és el vigent, ho permet. D’acord? 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta, 13 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 2 
dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres de C’S; i 8 abstencios: 6 
dels membres de CIU i 2 dels membres d’ERC acorda: 

1. Crear la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.

2. La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions estarà integrada per les
persones següents:

• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui.

• Vocals: els de regidors i regidores del Consistori.

• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui
delegui.

Se celebrarà, cada quinze dies, el dijous a les 13:30 hores. 

3. El vot emès pels membres de la comissió a l’hora de dictaminar els assumptes, serà
ponderat.

4. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la
Corporació i a la seu electrònica.

5. Crear la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.

6. La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions estarà integrada per les
persones següents:

• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui.

• Vocals: els de regidors i regidores del Consistori.

• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui
delegui.

Se celebrarà, cada quinze dies, el dijous a les 13:30 hores. 

7. El vot emès pels membres de la comissió a l’hora de dictaminar els assumptes, serà
ponderat.

8. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la
Corporació i a la seu electrònica.

3.3.3.3. DONAR DE BAIXA UN REGIDOR DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEDONAR DE BAIXA UN REGIDOR DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEDONAR DE BAIXA UN REGIDOR DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEDONAR DE BAIXA UN REGIDOR DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE
CIUTADANS CIUTADANS CIUTADANS CIUTADANS ––––    CALAFELL CALAFELL CALAFELL CALAFELL (C’S), PASSANT A SER REGIDOR NO ADSCRIT DE(C’S), PASSANT A SER REGIDOR NO ADSCRIT DE(C’S), PASSANT A SER REGIDOR NO ADSCRIT DE(C’S), PASSANT A SER REGIDOR NO ADSCRIT DE
L’AJUNTAMENT DE CALAFELLL’AJUNTAMENT DE CALAFELLL’AJUNTAMENT DE CALAFELLL’AJUNTAMENT DE CALAFELL
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FetsFetsFetsFets    

1. El 13 de juny de 2015, es va constituir la nova corporació municipal. En aquesta sessió
plenària, va prendre possessió com a regidor de l’Ajuntament de Calafell, el senyor
Jesús Benedicto Calahorra.

2. El 6 de juliol de 2015, aquest regidor va entrar a formar part del grup municipal de
Ciutadans – Calafell (C’s).

3. El 10 de setembre de 2015, el partit Polític Ciutadanos – Partido de la Ciudadanía ha
presentat instància sol·licitant que es doni de baixa aquest regidor del seu grup polític
municipal i passi a la categoria de regidor no adscrit, per haver perdut la condició de
membre d’aquest partit polític.

4. El 14 de setembre de 2015, la secretària accidental ha emès l’informe núm. 220/2015-
AS.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 140 de la Constitució Espanyola.

2. Article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

3. Articles 50, 51, 162 i següents 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.

4. Articles 60 i següents del Reglament orgànic municipal de Calafell.

5. Acord sobre el transfuguisme de 7 de juliol de 1998; Primera Addenda – Renovació de
l’acord sobre un Codi de Conducta en Relació amb el “Transfuguisme” en les
Corporacions Locals de 26 de setembre de 2000, i Segona Addenda – Acord sobre un
Codi de Conducta Política en relació amb el transfuguisme en les Corporacions Locals
de 23 de maig de 2006 .

La Comissió Informàtiva de Transparència i Participació amb els vots a favor dels regidors 
del grups municipals: CUP, C’s, PP I PSC i amb l’abstenció del grups municipals:  ERC, CIU 
i UAM, proposa al ple l’adopció del següent acord: 

1. Donar de baixa al senyor Jesús Benedicto Calahorra del grup polític municipal de
Ciutadans – Calafell (C’s), passant a ser regidor no adscrit de l’Ajuntament de Calafell

2. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la
Corporació i a la seu electrònica.

Sr. Tejedor: como portavoz del grupo C’s que debido a actitudes y comportamientos de 
orden interno del señor Benedicto el grupo municipal, y el partido, ha expulsado al señor 
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Benedicto, le ha pedido el acta de concejal. El señor Benedicto no ha accedido a dejar el 
acta de concejal y bueno, se pasa a no adscrito. Solamente eso. 

Sr. Ferré: muy bien. Comencem el torn d’intervenció dels grups. Senyor Jesús Benedicto, 
vols dir alguna cosa? 

Sr. Balaguer: nosaltres com a partit polític entenem que no ens posarem en els afers 
interns de partit però el que si voldríem és fer una reflexió. Vull dir que desitgem que 
poder si a partir d’ara també canviem l’ ubicació dels plens que canviï també aquest 
tarannà, que ja va sent habitual durant els anys, que cada legislatura perdem sempre un 
regidor tots el partits polítics. Esquerre Republicana (en endavant ER) ho va patir, sap el és. 
Per tant si canviem lloc i anem a la platja poder que no passi més.  

Sr. Parera: són coses internes de partit i no farem manifestacions. 

Sr. Montejo: si voldríem dir un cosa sobre aquest tema ja que aquest partit dóna suport, 
manifesta un clar suport al govern municipal voldríem en primer lloc com és un dels 
ponderats d’aquesta transparència i de la regeneració democràtica dins de la política, en 
primer lloc saber què ha incomplert el senyor Benedicto i fins ara només hem sentit na de 
les versions implicades. També estaria bé poder sentir la versió, que no hem sentit fins ara, 
al del senyor Jesús Benedicto. 

Sr. Tejedor: nosotros volvemos a repetir que es una cuestión de orden interno de la 
agrupación y del partido. Se ha tomado esa decisión y simplemente esto. Son cuestiones 
de actitud, comportamientos que se van alejando que es lo que nosotros entendemos el 
funcionamiento de agrupació. Y así lo hemos decidido, se contempla en los estatutos de 
nuestro partido y se ha procedido así. 

Sr. Perín: res a dir. 

Sr. Olivella: no tenim res a dir. 

Sr. Ferré: Jesús, vols dir alguna cosa en el torn de dúplica. 

Sr. Benedicto: sí, en el meu cas continuaré donant suport a aquest govern però continuaré 
estant a l’oposició, eh. Allò que quedi clar. 

Sr. Ferré: S’ha de votar, no és donar compte. 

Sr. Ferré: és una mica incongruent però és així. És com està muntada la llei. A veure la 
secretària està dient que accepta perquè no hàgim de votar aquest punt perquè està clar 
que és una cosa interna d’un grup, accepta que passi com un donar compte. Vull dir que 
en aquest cas, a i també tant em fa, eh! Jacob.  

Sr. Balaguer: és que el que un no vol que li passi al seu partit tampoc ho desitja que li 
passi a un altra, però també votaríem en contra. Ara com ho fareu, llavors ja us 
espavilareu. 
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Sr. Ferré: a veure, per qualsevol cas jo crec que hauria de ser així però en aquest cas el 
partit és el que hi ho demana. En aquest cas no crec que hi hagi motiu per votar en contra 
però com vulgueu. Ho deixem així, donar compte? D’acord. 

El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de tots 
els membres presents acorda: quedar-ne assabentats. 

4.4.4.4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERNAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERNAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERNAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
(RRI) DEL CONSELL ESCOLAR DEL MUNICIPI DE CALAFELL.(RRI) DEL CONSELL ESCOLAR DEL MUNICIPI DE CALAFELL.(RRI) DEL CONSELL ESCOLAR DEL MUNICIPI DE CALAFELL.(RRI) DEL CONSELL ESCOLAR DEL MUNICIPI DE CALAFELL.

FetsFetsFetsFets    

1. El 7 de juliol de 1989, el Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Reglament
de Règim Intern del Consell escolar municipal de Calafell, amb la composició de 22
membres d'acord amb el que estableix el decret 404/1987, de 22 de desembre,
Regulador de les Bases General d'Organització i de Funcionament.

2. El 29 de desembre de 2005, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la
modificació del Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal, on
s'augmentava de 22 a 33 vocals, d'acord amb el repartiment establert per la llei.

3. El 7 de març de 2006, el Ple va resoldre les al·legacions presentades i va aprovar
definitivament la modificació abans esmentada.

4. El 24 d’abril de 2008, el Consell Escolar Municipal va aprovar inicialment la modificació
de diversos articles del Reglament de règim intern del Consell Escolar Municipal.

5. El 24 de maig de 2015, van tenir lloc les eleccions locals, que han produït que s’hagin
constituït 7 grups polítics a l’Ajuntament de Calafell.

6. Segons el RRI vigent del Consell Escolar Municipal, l’Ajuntament tindrà 5 representants
en aquest òrgan. Seguint els criteris de proporcionalitat, s’assignava un representant
per grup polític municipal.

7. Atès que actualment, hi ha 7 grups polítics municipals, que l’Ajuntament només té 5
representants en el Consell Escolar Municipal i per tal de garantir la participació de tots
els grups en aquest òrgan, es considera necessari estudiar la viabilitat de modificar la
composició del Consell Escolar Municipal.

8. El 6 de juliol de 2015, el decret d’Alcaldia núm. 2722 ha incoat l’expedient de
modificació del Reglament de règim intern (RRI) del Consell Escolar del municipi de
Calafell i ha requerit a aquesta secretaria perquè informi sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir. També es va requerir a la tècnica d’Ensenyament perquè
informés sobre la possibilitat de redistribuir l’assignació de representants en el Consell
Escolar Municipal.

9. El 7 de juliol de maig de 2015, la secretària accidental va informar la proposta.
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10. El 8 de juliol de 2015, la tècnica d’Ensenyament va proposar reduir els membres
representants del Sector personal d’administració i de serveis a 1 membre per poder
incrementar en 2 membres, els representants de l’Ajuntament.

11. El 23 de juliol de 2015, la Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció
Econòmica va proposar incorporar al redactat la presència, amb veu i sense vot, de les
directores de les llars d’infants del municipi.

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 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, 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:

La comissió informativa  amb els vots a favor dels regidors dels grups  municipals: PSC, 
PP, UAM, C’s i ERC  i amb  l’abstenció dels grups municipals de CIU i  CUP, proposa al 
ple  l’adopció del següent acord: 

1. Aprovar inicialment la modificació de l’article 5è del Reglament de règim intern (RRI)
del Consell Escolar del municipi de Calafell, el qual quedaria redactat de la manera
següent:

“Article 5è.- El Consell Escolar Municipal, d’acord amb el que estableixen els 
articles 2.3 i 6.2 del Decret 404/87, de 22 de desembre, municipis que tinguin més 
de cinc centres educatius i menys de setze: 33 membres i tindrà la composició 
següent: 
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Ajuntament: 7 membres 

Sector pares: 7 membres 

Sector alumnes: 4 membres 

Sector mestres i professors: 7 membres 

Sector personal d’administració i de serveis: 1 membre 

Sector directors i titulars de centres: 7 membres 

Tal i com estableix el decret 404/1987, de 22 de desembre, Reguladora de les 
Bases Generals d’Organització i de Funcionament, l’assignació del nombre de 
vocals de cada un dels sectors es farà d’acord amb els criteris de proporcionalitat 
establerts i reflectint la realitat de cada un dels sectors representants, per tal de 
mantenir la màxima representativitat de tots els sectors i grups municipals que 
integren la corporació, garantint d’aquesta manera, que tots els centres quedin 
representats en algun dels sectors que composen el Consell Escolar Municipal. 

També assistiran, amb veu i sense vot, les directores de les llars d’infants del 
municipi.” 

 
2. Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al 

Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte 
de que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. 

 
3. Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació inicial 

esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més la 
part modificada 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. 

 
4. 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. 

 
5. Notificar aquets acord a la regidoria d’Ensenyament i al Departament de Secretaria de 

l’Ajuntament de Calafell. 
 

6. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
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Sra. Suárez: el dictamen està signat per la tinent d’alcalde accidental, Helena Rubio, ho dic 
perquè llavors. 
 
Secretària: quan vam fer la proposta ho va signar ella perquè estava fora la tinent 
d’alcalde titular i per això segurament a l’hora de ficar allò va haver aquest error però bé 
signat per la titular. 
 
Sr. Ferré: és correcte. 
 
Sra. Suárez: aleshores que ho ha signat això? Llavors s’ha de tractar. O sigui s’ha de 
modificar aquest acord. 
 
Sr. Ferré: molt bé. Passem al torn d’intervencions. 
 
Sr. Montejo: nosaltres ja ens van abstenir a la CI, en primer lloc perquè enteníem que es 
podria haver elaborat un reglament que automatitzes el càlcul dels representants De fet 
ho vam expressar en CI, l’equip de govern es va comprometre a realitzar aquesta proposta 
alternativa, no hem tornat a saber res. D’altra banda la modificació que es proposa 
representa de forma preocupant al personal d’administració Serveis com d’altres col·lectius 
que segueixen mantenint el mateix número de membres. Entenem que tampoc des de 
l’equip de govern es va consultar con la resta de persones afectades, simplement es va fer 
una consulta als tècnics de l’ajuntament però no a les principals persones afectades. 
Entenem que hauria d’haver més diàleg i per això ens abstindrem. 
 
Sra. Suárez: nosaltres volíem comentar i deixar palès que segons normativa són trenta-tres 
membres, amb principi al sector del PAS eren dos membres, s’ha disminuït un del PAS i ha 
augmentat un representant dels partits polítics perquè cadascun dels partits polítics amb 
representació al consistori tinguem veu i vot en el consell escolar municipal. Aquest 
membre del PAS era la persona que només venia una persona de les dues persones que hi 
havia del PAS per això entenem que és una solució factible. Alhora també volíem deixar 
constància que es va introduir en aquesta modificació que van demanar per part del grup 
municipal que constés si les directores, a data d’avui, de les llars municipals del municipi 
també podien assistir al consell escolar municipal, amb veu però sense vot, per poder 
complir la norma específica que diu trenta-tres membres amb vot i que per tant està en 
ordre aquesta proposta. 
 
Sr. Ferré: haig de dir per resoldre el dubte de la CUP que no hem trobat cap fórmula 
matemàtica que contempli la possibilitat, fins i tot que és la del cas més extrem, que hi 
haguessin vint-i-un grups municipals. Podria donar-se que dels trenta-tres representants 
que tenim al consell escolar que bé, per la circumstància que fos hauríem de buscar en tot 
cas una fórmula matemàtica que en funció dels grups municipals hi haguessin més 
participació o menys en el consell escolar. No hem sabut trobar aquesta fórmula, si teniu 
alguna proposta alternativa, és evident que escoltarem però no hem sabut trobar aquesta 
fórmula perquè no hem sabut veure de quina manera podríem establir que pogués haver 
la possibilitat que haguessin vint-i-un grups municipals representats al consell escolar i 
quedessin dotze places només pels mestres i representants d’alumne si del PAS. S’ha 
parlar amb els conserges i hi ha una persona que es la que s’ha brindat a fer de 
representant del col·lectiu i s’ha parlat amb aquest col·lectiu i al final estan d’acord perquè 
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pugui ser representat tothom. Al final s’ha buscat aquest fórmula i jo entenc que és la 
millor manera perquè en el cas que haguessin més endavant, en altres legislatures més o 
menys grups municipals doncs estaria bé que cada equip de govern o cada consistori 
doncs regulés com hem fet nosaltres ara, i com s’ha fet tradicionalment en aquestes 
últimes legislatures, doncs que regulés en funció dels nombre la participació en el consell 
escolar. No hem sabut cap altra manera, si la coneixeu o si feu alguna proposta al respecte 
l’escoltarem i mirarem a veure com es pot resoldre aquest tema. 
 
Sr. Montejo: per respondre en primer lloc, l’argument que fa servir l’equip de govern ens 
permetrà, és un pur sufisme, si en cada normativa que hagués d’aprovar l’ajuntament 
hagués de contemplar tots els futuribles possibles no aprovaria res. Que hi hagi vint-i-un 
grups al consistori és difícilment possible, i en qualsevol cas, no m’interrompi si us plau. En 
qualsevol cas, el que plantejàvem nosaltres és que la normativa actual estableix ràtios de 
dos a un a la majoria de col·lectius. L’actual redactat que hi havia abans de la modificació 
ja sobre representava als equips directius i al professorat en detriment del personal de 
l’administració i serveis, cosa que és ben cert que és pràctica habitual a altres normatives i 
que deixen en una situació rebregada personal que normalment té una menor 
qualificació. Aquesta era una de les nostres crítiques i d’altra banda  si s’ha consultat al 
PAS, benvingut sigui, però quan vm fer la CI no se’ns va informar d’això. Ens v dir que 
només s’havia consultat amb els tècnics d’ensenyament que precisament no eren els 
afectats directes. 
 
Sr. Ferré: el motiu en tot cas, si hi ha alguna proposta. 
 
Sr. Montejo: sí, finalment farem una proposta però a la CI, voldríem deixar constància, 
que l’equip de govern es va comprometre a presentar-la i per això nosaltres no hem 
presentat res. 
 
Sr. Ferré. Si no la sabem trobar també  ho hem de dir. És veritat, ho hem estat mirant però 
has de treure algú d’altres col·lectius. Llavors en funció del nombre de grups polítics que hi 
hagin a la taula s’hauran de treure més o menys gent així que és una mica difícil plantejar 
una proposta. Però en tot cas estem oberts a escoltar qualsevol tipus de proposta, en 
aquest cas. 

 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 13 vots a favor: 
5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PP, 2 dels membres d’UAM, 1 del membre 
de C’S,  2 d’ERC i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra. 
  
1.Aprovar inicialment la modificació de l’article 5è del Reglament de règim intern (RRI) del 
Consell Escolar del municipi de Calafell, el qual quedaria redactat de la manera següent: 

“Article 5è.- El Consell Escolar Municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 2.3 i 
6.2 del Decret 404/87, de 22 de desembre, municipis que tinguin més de cinc centres 
educatius i menys de setze: 33 membres i tindrà la composició següent: 
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Ajuntament: 7 membres 

Sector pares: 7 membres 

Sector alumnes: 4 membres 

Sector mestres i professors: 7 membres 

Sector personal d’administració i de serveis: 1 membre 

Sector directors i titulars de centres: 7 membres 

Tal i com estableix el decret 404/1987, de 22 de desembre, Reguladora de les 
Bases Generals d’Organització i de Funcionament, l’assignació del nombre de 
vocals de cada un dels sectors es farà d’acord amb els criteris de proporcionalitat 
establerts i reflectint la realitat de cada un dels sectors representants, per tal de 
mantenir la màxima representativitat de tots els sectors i grups municipals que 
integren la corporació, garantint d’aquesta manera, que tots els centres quedin 
representats en algun dels sectors que composen el Consell Escolar Municipal. 

També assistiran, amb veu i sense vot, les directores de les llars d’infants del 
municipi.” 

2. Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al
Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a
l’objecte de que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments.

3. Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu
més la part modificada 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.

4.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. 

5.Notificar aquets acord a la regidoria d’Ensenyament i al Departament de Secretaria
de l’Ajuntament de Calafell.

6.Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat,
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
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5.5.5.5.    APROVACIO DE LA CONVOCATORIA PER A L'ATORGAMENT DE APROVACIO DE LA CONVOCATORIA PER A L'ATORGAMENT DE APROVACIO DE LA CONVOCATORIA PER A L'ATORGAMENT DE APROVACIO DE LA CONVOCATORIA PER A L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS CALAFELL ACTIUSUBVENCIONS CALAFELL ACTIUSUBVENCIONS CALAFELL ACTIUSUBVENCIONS CALAFELL ACTIU    
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. Un dels objectius principals de l’Ajuntament de Calafell és la dinamització de l’entramat 

comercial del municipi. Per aquest motiu, el 22 d’abril de 2015, la Junta de Govern Local va 
aprovar inicialment les bases específiques per l’atorgament de subvencions “Calafell Actiu” per 
impulsar la reforma, modernització i competitivitat dels establiments comercials de Calafell.  
 
L’objectiu principal d’aquestes subvencions és potenciar el comerç de proximitat de Calafell per 
tal de fer front, per un costat, a l’actual estat de crisis general, i per l’altre, d’impulsar la seva 
competitivitat dins l’àmbit comercial. 

 
2. Aquestes bases van quedar definitivament aprovades perquè no es van presentar al·legacions. 
 
3. El 5 de setembre de 2015 es preveu la publicació de l’aprovació definitiva de les bases 

esmentades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
 
4. Els requisits que han de reunir les persones per poder sol·licitar aquests ajuts i la forma 

d’acreditar-los queden recollits a les esmentades bases. 
 
5. Existeix crèdit pressupostari adequat a l’aplicació pressupostaria núm. 330/4310/4800029/01 

per dur a terme la convocatòria per a l’atorgament d’aquestes subvencions, segons proposta de 
despesa número 1699/15, per un import de 60.000 euros. 

 
6. El departament d’Intervenció ha emès l’informe favorable número 0943_15, de data 28 d’agost 

de 2015. 
 
Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    
 
1. Bases que regeixen la convocatòria per a concedir les subvencions “Calafell Actiu” per impulsar 

la reforma, modernització i competitivitat dels establiments comercials de Calafell, publicades al 
BOP de la província de Tarragona núm. 115 de data 19 de maig de 2015. 

 
2. Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell aprovada inicialment pel Ple 

del dia 27/02/2014 i, publicada la seva aprovació definitiva, juntament amb el text íntegre, al 
BOPT 117 del 22/05/2014. 

 
3. Article 41 de les Bases d’Execució del pressupost 2015. 

 
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 
 
5. Reglament de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el 

reglament de la llei 38/2003. 
 
6. Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals. 
 
7. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la llei municipal i de règim 

local de Catalunya. 
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8. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del  regim  local en tot allò considerat com a 
norma bàsica. 

 
9. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals. 
 
Proposta d’aProposta d’aProposta d’aProposta d’acordcordcordcord    
 
La comissió informativa amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals PSC,PP UAM,CIU, 
C’s, ERC i l’abstenció de la CUP, proposa al ple l’adopció del següent acord:  

 
1  .Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a l’atorgament de les      
subvencions “Calafell Actiu” per impulsar la reforma, modernització i competitivitat dels 
establiments comercials de Calafell. 
 
     El termini de presentació de les sol·licitud serà de dos mesos  a partir de l’endemà de la  
publicació de la convocatòria pertinent en el Butlletí Oficial de la Província . 
 
2.  La quantitat màxima destinada a aquests ajuts serà de 60.000€, amb càrrec a l’aplicació   
pressupostària núm. 330/4310/4800029/01. 
 
3.   Aprovar la composició de la comissió qualificadora per a l’atorgament dels esmentats ajuts, 
segons el detall següent: 
 

- President: La regidora de Promoció Econòmica 
 

- Vicepresident: El director de Serveis Econòmics 
 

- Vocal: El tècnic de Comerç 
 

- Vocal: L’arquitecte – director d’Urbanisme 
 

- Vocal: La cap de negociat de Via Pública 
 

L’òrgan instructor d’aquests ajuts serà el Departament de Promoció Econòmica. 
 
 
4. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la 
corporació. 
 
Sra. Lastra: és una iniciativa que ja portava Convergència en l’altra mandat i és això. 
Simplement aprovar els ajuts pels establiments. 
 
Sr. Balaguer: nosaltres com ja vam dir a la CI ho aprovarem perquè entenem que tot l’ajut 
que es pugui donar al comerç local és positiu. El que sí que demanarem com totes les 
coses que sigui de la forma més transparent possible i que no pugui haver cap mena de 
malentès. Per tant volem treballar en base a això i ho aprovem. 
 
Sr. Montejo: nosaltres ho aprovarem però volem explicar l’abstenció que vam tenir a la CI i 
és que com bé sent habitual aquests últims tres mesos l’ informació ens l’envien als 
membres de la CI el mateix dia, just quan començava la CI, per tant no vam tenir temps 
material d’estudiar la proposta. Per tant, un cop estudiada ens sembla adequada. En 
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qualsevol cas faríem un prec a l’equip de govern i és que a partir d’ara envií l’ informació 
vingui amb temps suficient perquè les tasques de control i fiscalització i propositives que 
hem de fer els grups municipals, que les podem fer amb garanties. 
 
Sra. López: bona tarda. Com ja ha comentat la companya Lluïsa. Aquesta és una proposta 
que ve de l’anterior mandat. Això v ser una iniciativa directament del departament 
d’intervenció de l’ajuntament que vam creure oportú fer unes polítiques de promoció 
econòmica. En aquest sentit  aquesta proposta va vinculada, va unida a dos mesures més, 
que suposo que ne brevetat es posaren en marxa perquè com a mínim estan molt 
avançades. Com és un mapa promocional i sistemes de seguretat pels establiments que es 
vulguin acollir en aquest projecte que per fi és una realitat. El vam meditar molt, és una 
qüestió que vam creure oportú perquè com bé has comentat la situació actual, o de f anus 
anys, era molt problemàtica i castigava molt als establiments del nostre municipi i per això 
es va creure oportú posar seixanta mil euros perquè a vegades el problema que hi ha és 
que es fan uns ajuts que són molt limitats i clar qualsevol remodelació o aposta que es 
pugui fer des del comerç puja molts diners i per tant és concurrent com bé s’ha dit. O 
sigui s’han de complir una sèrie de requisits i les persones que presentin les seves 
instàncies doncs competiren en altres perquè clar, la bossa de seixanta mil euros, en quan 
l’equip de govern actual no decideixi incrementar la partida si creu oportú i si hi ha molta 
demanda per part dels ciutadans. En aquest cas dels comerços i establiments del nostre 
municipi. Ens sentim molt orgullosos que no s’hagi paralitzat aquesta mesura i ens 
agradaria, sobre tot per part del grup municipal de CIU, que es faci la difusió màxima i així 
fent arribar cartes, fent publicitat a la ràdio i sobretot engrescant doncs als establiments 
perquè puguin acollir-se a aquesta subvenció perquè a la fi els hi pot beneficiar i molt. 
Gràcies. 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres que constitueixen quórum per la majoria legal, acorda: 
 
1  .Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a l’atorgament de les      
subvencions “Calafell Actiu” per impulsar la reforma, modernització i competitivitat dels 
establiments comercials de Calafell. 
 
     El termini de presentació de les sol·licitud serà de dos mesos  a partir de l’endemà de la  
publicació de la convocatòria pertinent en el Butlletí Oficial de la Província . 
 
2.  La quantitat màxima destinada a aquests ajuts serà de 60.000€, amb càrrec a l’aplicació   
pressupostària núm. 330/4310/4800029/01. 
 
3.   Aprovar la composició de la comissió qualificadora per a l’atorgament dels esmentats ajuts, 
segons el detall següent: 
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- President: La regidora de Promoció Econòmica 

 
- Vicepresident: El director de Serveis Econòmics 

 
- Vocal: El tècnic de Comerç 

 
- Vocal: L’arquitecte – director d’Urbanisme 

 
- Vocal: La cap de negociat de Via Pública 

 
L’òrgan instructor d’aquests ajuts serà el Departament de Promoció Econòmica. 

 
 
4. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis 
de la corporació. 
 
6.6.6.6.    PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 27/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 27/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 27/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 27/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXESL'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXESL'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXESL'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES    
    
    
Fets Fets Fets Fets     
    
1. Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no poden 
demorar-se fins l’exercici del 2016, i no sent suficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal, el 
tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d’un expedient de 
suplement de crèdit i  crèdit extraordinari finançat amb baixes a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
    
2. Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat 
amb baixes, degudament informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
 
Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
 
La comissió informativa de Serveis econòmics i urbanístics amb els vots a favor dels regidors dels 
grups municipals PSC, PP,C’S i UAM  i amb l’abstenció  dels grups muncipals  CUP, CIU i ERC, 
proposa el ple l’adopció del següent acord. 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 27/2015 de modificació del pressupost mitjançant  suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de 605.345,63 €  de conformitat 
amb la proposta detallada de modificació que s’uneix com annex  I. 
 
2. De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 27/2015 s’exposarà al 
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública 
per resoldre-les. 
 
Sr. Seras: primer agrair a les propostes que estaven des d’abans i el que fem és amb la 
situació que ens hem trobat quan ens hem fet càrrec del govern i a partir del que s’ha de 
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cobrir. Llavors hem tractat de treure d’ on més es podia treure per cobrir-les i aquest és 
l’informe que teniu tots. 
 
Sr. Balaguer: ER s’abstindrà en aquest punt perquè entenem que com passar en cada 
canvi de legislatura l’equip de govern entrant ha de fer modificacions en base a que en el 
seu pressupost en fa, per tant ens abstindrem. 
 
Sra. López: en relació a aquest punt m’agradaria que fes algun tipus d’aclariment ja sigui 
per part de l’interventor o del regidor delegat. Com tots sabem el que suposa un crèdit 
extraordinari, un suplement de crèdit, perquè més que res a vegades diem: “hem fet una 
modificació”, però s’ha d’explicar el perquè. El motiu és que quan es fa una modificació 
no es pot demorar en el temps alguna actuació per part de l’equip de govern. Per tant, jo 
alhora de revisar aquestes partides hi ha despeses que jo no crec que tinguin l’ urgència 
perquè s’hagin de fer durant aquest mandat, però això és un criteri meu. Per tant, 
m’agradaria que si algú ho pot dir de l’equip de govern o l’alcalde, justificar-ho com Déu 
mana, o sigui això no es pot demorar perquè creiem que...doncs jo ho agrairia. Al marge 
d’axiò9 també volia comentar que els diners que s’han utilitzat són de fons de 
contingència i desprès d’una rebaixa dels interessos. Decrets que han aprovat a l’estat 
espanyol i per tant això el que ha suposat és un excedent de crèdit que es pugui destinar a 
altres partides. Per tant, no és que faltin diners en algunes partides sinó simplement que 
es volen fer d’altres projectes i es volen incrementar aquestes partides per dur a terme 
aquestes accions. Sí que és ben cert que hi ha alguna partida com és d’esports, que 
estaven en negatiu i no tenien diners, això sí que és ben cert i érem conscients en 
l’anterior equip de govern perquè això ens va manifestar l’actual regidora d’esports que en 
aquell moment també era regidora d’esports. En aquest sentit vull dir que nosaltres quan 
vam marxar teníem un tema d’una liquidació de les escoles bressol que en un principi 
suposava quasi cent mil euros segons l’últim informe, perdoneu seixanta mil euros, hem 
vist que amb la liquidació sí que s’han fet aportacions a CEMSSA, sí que és ben cert que 
això és una despesa que no es pot demorar en el temps, sí que hem comprovat que hi ha 
uns costos extres de concessions. També és ben cert que no es pot demorar en el temps. 
Així com un tema d’enllumenat nadalenc que també assumim, és una qüestió nostra i 
hem d’assumir aquest responsabilitat perquè en aquell moment no es va fer prou bé i per 
tant s’ha de dir. I també hi ha l’aportació per fer la liquidació de les obres del passeig 
marítim. Per tant, el que no entenem és com que es treuen diners del fons de 
contingència i quedarà a zero, no s’ha contemplar una despesa que fa més de dos anys, 
en aquest sentit perquè des de que es va començar a estudiar el tema de la liquidació de 
les escoles bressol, arribem al mes d’octubre quasi, puja seixanta-cinc mil euros i no sabem 
com es pagarà aquest import. Perquè el fons de contingència, per la gent que no entén 
aquest concepte, perquè novament insisteixo que són conceptes econòmics, doncs el fons 
de contingència és per actuacions imprevistes que no es poden aplaçar en el temps i que 
no són discrecionals. Això vol dir que és una cosa que sorgeix. Per tant jo entenc que 
moltes de les despeses que hi ha en aquesta modificació són discrecional com és destinar 
cinquanta mil euros a unes sèrie de projectes que no ens han explicat. Perquè és va 
pregunta a una CI, en aquest cas al representant, el portaveu ens va comentar que eren 
ens projectes que volien desenvolupar i que ens explicarien quan arribés el temps. Per 
tant,  entenc que era una decisió discrecional per part de l’equip de govern i una qüestió 
que sé que tenen sobre la taula a intervenció, en aquest cas té coneixement, doncs que no 
s’hagi tingut en compte, i insisteixo, ens hem quedat zero euros en el fons de 
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contingència i aquesta despesa no queda contemplada. Suposo que en algun lloc l’hauran 
posat però que com ho resoldreu? Si podeu donar algun tipus d’explicació? Simplement 
vull l’explicació. Gràcies. 
 
Sr. Ramón: torn de dúplica. Alguna vol dir alguna cosa? Doncs tanques el punt Adrià. 
 
Sr. Seras: de tot el que hi ha aquí teníem que no estava ni la partida creada, no estava ni 
creada, el de CEMSA tampoc i tenir que posar dos cents mil euros per CEMSSA a taula, 
eh! o sigui que... i així el que voleu. Manteniment d’edificis, la part d’Esport que heu 
reconegut que no ho teníeu, que sabíeu que hi havia una depesa però no vàreu aportar 
res, bé és això el que puja sis-cents cinc mil euros i els projectes ben clar. Aquí no hi ha 
enginyeria al cas. Tot el que es vulgui fer d’enginyeria s’ha de contractar, Sí o no? Hi ha 
tècnics? Poden fer un projecte d’enginyeria? D’estructura? Ah, vale quan anem a fer 
demanarem que així sigui i prou, listo. Tanco aquí. 
 
Sr. Ferré: molt bé, el tema de les escoles bressol suposo que et refereixes, bé , hi ha dos 
coses de les escoles bressol: una és compensar als pocs nens que hi havien fins ara que 
aquest tema per sort com que s’han abaixat les quotes hem tingut més demanda de nens 
i per tant aquest tema ha quedat bastant cobert; hem d’acabar d’ajustar les dades de 
matrícula i tot això però ha quedat cobert, a les llars bastants places cobertes. El tema de 
les escoles bressol que una d’elles, suposo que fas referència a la de Calafell Parc, no? És 
això. Doncs què? No t’he entès. 
 
Sra. López: jo em refereixo a la liquidació de les escoles bressol, dels Terrossets i el Petit 
Trenet. Són liquidacions anuals. O sigui aquí es fa la liquidació del 2010-2011. A 2011 hi 
ha un estudi fet i surt a pagar del Terrossets vint-i-quatre mil tres-cents setanta euros 
(24.370,00 €) de la concessió,  i la liquidació del Petit Trenet surt quaranta mil dos-cents 
quaranta-set euros (40.247,00 €). Per tant, li he fet el càlcul. 
 
Sr. Ferré: l’interventora vol dir alguna cosa. 
 
Sra. Ayats: ho comprovaré, però crec que això va quedar liquidat en el mandat vostre i es 
va reconèixer les factures que estan entrades i sinó m’equivoco està pagat. 
 
Sra. López: ho pots manifestar al proper ple ordinari o extraordinari, no hi ha cap 
problema. 
 
Sr. Ferré: el que sí us vull dir és que durant aquest temps el que hem fet és acabar 
d’adjudicar les dues llars d’infants que estaven en concurs i ja estan funcionant les dues 
llars amb les noves empreses. Una d’elles continua i l’altra és nova i el que hem tingut és 
que hi ha hagut més nombre de matrícules i per tant, en aquest sentit, ens hem anant 
cobrint totes les places que hi havien disponibles. Que això és un altre tema però bé, 
també va relacionat amb això perquè a la fi si hi han més places també vol dir que 
l’ajuntament haurà d’aportar més diners. 
 
Sra. López: puc fer  la meva rèplica? Jo no he fet rèplica. 
 
Sr. Ferré: he dit si algú volia fer-la. 
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Sra. López: Home, a mi no m’ho has preguntat! 
 
Sr. Ferré: per això li he donat per tancar al ponent. 
 
Sra. López: no, Home, no! Jo he fet l’última intervenció i hauria de fer ell l’aportació. 
 
Sr. Ferré. Jo he dit, hi ha algun torn, algun grup que vulgui intervenir? 
 
Sra. López:jo no he dit res. Li has demanat la paraula al ponent perquè expliqui. 
 
Sr. Ferré: no, he dit primer si hi havia torn de rèplica i tothom m’ha dit que no i per tancar. 
 
Sra. López: val, ja està. 
 
El Ple de la corporació amb 11 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres del 
PP, 2 dels membres d’UAM, 1 del membre de C’S i 1 del regidor no adscrit Jesús 
Benedicto Calahorra; 4 abstencions: 2 dels membres d’ERC i 2 dels membres de la CUP; i 
6 vots en contra dels membres de CIU, acorda: 

    
1. Aprovar l’esmentat expedient 27/2015 de modificació del pressupost mitjançant  suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de 605.345,63 €  de conformitat 
amb la proposta detallada de modificació que s’uneix com annex  I. 
 
2. De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 27/2015 s’exposarà al 
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública 
per resoldre-les. 
 
ANNEX I:ANNEX I:ANNEX I:ANNEX I:    

 
PRESSUPOST 2015 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT 
27/2015 
 
Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta:     
 

    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    
    APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.    NOMNOMNOMNOM    ACTUALACTUALACTUALACTUAL    D'ALTAD'ALTAD'ALTAD'ALTA    DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA    

OrgOrgOrgOrg    Prog.Prog.Prog.Prog.    Econom.Econom.Econom.Econom.                 
   CRÈDIT EXTRAORDINARICRÈDIT EXTRAORDINARICRÈDIT EXTRAORDINARICRÈDIT EXTRAORDINARI       

131 1330 6330000 Equipaments 0,00 € 12.135,99 € 12.135,99 € 
411 9200 6300000 Adequació dependènices platja 0,00 € 89.964.86 € 89.964.86 € 
421 1610 2269947 Costos extra concessió 0,00 € 62.804,00 € 62.804,00 € 
421 1650 2269948 Enllumenat nadalenc 0,00 € 42.012,54 € 42.012,54 € 
421 1700 4490000 Aportació cemssa 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 

            SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal    0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €    406.917,39 €406.917,39 €406.917,39 €406.917,39 €    406.917,39 €406.917,39 €406.917,39 €406.917,39 €    
            SUPLEMENT DE CRÈDITSUPLEMENT DE CRÈDITSUPLEMENT DE CRÈDITSUPLEMENT DE CRÈDIT             
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132 1350 2210400 Vestuari policia 70.000,00 € 30.000,00 € 100.000,00 € 
240 9205 6360000 Equips per a processos d’infor. 18.000,00 € 14.000,00 € 32.000,00 € 
252 9202 2270600 Estudis i treballs tècnics 24.900,00 € 12.000,00 € 36.900,00 € 
411 1500 2270600 Estudis i treballs tècnics 15.000,00 € 50.000,00 € 65.000,00 € 
411 1532 6110001 Passegi marítim 22.448,89 € 36.652,46 € 59.101,35 € 
421 9200 2130000 Reparació, mant. i conservació... 75.000,00 € 10.000,00 € 85.000,00 € 
520 9430 4650001 Conveni ccbp serveis socials 121.000,00 € 20.000,00 € 141.000,00 € 
550 3411 2260916 Actes promoció esportiva 8.700,00 € 7.347,33 € 16.047,33 € 
550 3412 2260902 Trofeus 6.000,00 € 3.823,21 € 9.823,21 € 
550 3420 2120000 Manteniment edificis i altres...... 41.000,00 € 14.605,24 € 55.605,24 € 

            SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal    402.048,89 €402.048,89 €402.048,89 €402.048,89 €    198.428,24 €198.428,24 €198.428,24 €198.428,24 €    600.477,13 €600.477,13 €600.477,13 €600.477,13 €    
            TOTALTOTALTOTALTOTAL    402.048,89 €402.048,89 €402.048,89 €402.048,89 €    605.345,63 €605.345,63 €605.345,63 €605.345,63 €    1.007.394,52 €1.007.394,52 €1.007.394,52 €1.007.394,52 €    

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

      PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    
    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    

    APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.    NOMNOMNOMNOM    ACTUALACTUALACTUALACTUAL    DE BAIXADE BAIXADE BAIXADE BAIXA    DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA    

OrgOrgOrgOrg    Prog.Prog.Prog.Prog.    Econom.Econom.Econom.Econom.                    

133 1350 6330000 Equipaments 8.000,00 € 19,26 € 7.980,74 € 

210 0110 9130000 
Amortització prèstecs ll/t dens  
fora del sector públic 

5.017.466,30 € 285.000,00 € 4.732.466,30 € 

210 9290 5000000 Dotació fons de contingència  181.028,19 € 54.376,02 € 126.652,17 € 
210 9290 5000001 Altres contingències 45.510,63 € 45.510,63 € 0,00 € 
240 9205 6200002 Trasllat radioenllaços bellamar a 

lituania 1.535,78 € 1.535,78 € 0,00 € 
240 9205 6300001 Reposició equips telefonia  4.254,08 € 4.254,08 € 0,00 € 
240 9205 6410100 Software i desenvolupament 2.779,35 € 8,93 € 2.770,42 € 
252 1330 2279936 Contracte vigilància dipòsit 85.000,00 € 85.000,00 € 0,00 € 
411 1522 6110006 Aparcament blanquet 10.438,00 € 10.008,00 € 430,00 € 
411 1532 6010000 Inversions segur de calafell 1.247.595,06 € 81.250.94 € 1.166.344,12 € 
411 1532 6100000 Col.lectors pluvials c/roine 

almanzor 2.586,14 € 2.586,14 € 0,00 € 
411 1532 6110003 Pla millora voreres 0,01 € 0,01 € 0,00 € 
411 2410 6300000 Condicinomanet masia vilarenc 293.529,09 € 14.382,27 € 279.146,82 € 
431 1532 6190000 Intervencions millora mobilitat 20.909,40 € 502,15 € 20.407,25 € 
520 2320 2269945 Adquisició targetes productes 

frescos 25.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 
530 3130 6230002 Desfibril.ladors 8.700,00 € 815,84 € 7.884,16 € 
540 2340 6320000 Condicionament espais joves 4.000,00 € 95,58 € 3.904,42 € 

   TOTALTOTALTOTALTOTAL    6.958.332,03 €6.958.332,03 €6.958.332,03 €6.958.332,03 €    605.345,63 €605.345,63 €605.345,63 €605.345,63 €    6.352.986,40 €6.352.986,40 €6.352.986,40 €6.352.986,40 €    

 
 
 
Sra. López: només per acabar de comentar per fer la meva votació, del fons de 
contingència i amortització de préstecs tenen quatre-cents mil euros i la depesa que ha 
comentat el senyor de sis-cents cinc mil euros, la despesa que van comentar que vam 
deixar pendent, que no és així però bé, puja tres-cents mil euros. Dos-cents mil de 
CEMSSA que és na aportació i cinquanta mil euros de l’enllumenat que no és el Parc 
Nadalenc sinó l’enllumenat de Nadal, gràcies. 
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7.7.7.7.    PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 30/2015 MODIFICACIONS PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 30/2015 MODIFICACIONS PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 30/2015 MODIFICACIONS PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 30/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PRESSUPOSTÀRIES DE PRESSUPOSTÀRIES DE PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXESL'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXESL'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXESL'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES    
    
Fets Fets Fets Fets     
    
1. Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no poden 
demorar-se fins l’exercici del 2016, i no sent suficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal, el 
tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d’un expedient de 
suplement de crèdit finançat amb baixes a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per 
fer front a les despeses esmentades. 
    
2. Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crèdit finançat amb baixes, 
degudament informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
 
La CI de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta presentada i per 
unanimitat proposa al Ple l’adopció del següent acord:  

 
1. Aprovar l’esmentat expedient 30/2015 de modificació del pressupost mitjançant  suplement de 
crèdit finançat amb baixes, per un import de 135.095,13 €  de conformitat amb la proposta 
detallada de modificació que s’uneix com annex  I. 
 
2. De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 30/2015 s’exposarà al 
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública 
per resoldre-les. 
 
Sr. Seras: de la paga que teníeu que cobrar els funcionaris de l’ajuntament, eh! I que va 
passar de quaranta-cinc deis a calcular-ho sobre quaranta-vuit dies i és això. 
  
Sra. López: en relació a aquest punt comentar-vos com bé ha dit el ponent que això es 
deu a un Real Decret que es va aprovar el 15 de setembre. En relació a això dir que al 
2012 tots els empleats públics de les administracions públiques van patir la suspensió de la 
paga de Nadal i el que es va fer és quan s’ha pronunciat s’ha anat pagant. Va haver una 
primer pagament per una qüestió de còmput que va ser l’any anterior, en el 2014, i 
actualment com a mesures, entre altres, proposen el pagament del 25 % de la paga 
extraordinària com la recuperació dels famosos dies “moscosos” que deien en el seu dia 
perquè és el nom del ministre que els va tornar. Simplement això, que ja s’ha fet i 
l’ajuntament de Calafell ja va fer en el seu moment el pagament d’una de les parts  i 
perquè van creure oportú que els funcionaris i treballadors públics no tenien perquè patir 
les decisions de l’estat espanyol i que els hi toquin la seva butxaca i en aquest sentit 
nosaltres donem el nostre suport a aquesta mesura que s’ha aprovat,perdoneu és a 11 de 
setembre, conforme que novament poden recuperar el seu 25 % de la paga que en el seu 
dia es va suspendre. Gràcies. 
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Sr. Ferré: algun torn de dúplica? CIU vol fer dúplica? 
 
Sr Ferré: Adrià, vols tancar el punt? 
 
Sr. Seras: no és el de l’any passat el que estem aprovant aquí sinó el d’ara, d’aquest any. 
Res més. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 19 vots a favor: 
5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PP, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres 
de la CUP, 1 del membre de C’S i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra 
 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 30/2015 de modificació del pressupost mitjançant  suplement de 
crèdit finançat amb baixes, per un import de 135.095,13 €  de conformitat amb la proposta 
detallada de modificació que s’uneix com annex  I. 
 
2. De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 30/2015 s’exposarà al 
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública 
per resoldre-les. 
 
 
ANNEX I:ANNEX I:ANNEX I:ANNEX I:    

 
PRESSUPOST 2015 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT 
30/2015 
 
Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta:     
 

    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    
    APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.    NOMNOMNOMNOM    ACTUALACTUALACTUALACTUAL    D'ALTAD'ALTAD'ALTAD'ALTA    DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA    

OrgOrgOrgOrg    Prog.Prog.Prog.Prog.    Econom.Econom.Econom.Econom.                 
   SUPLEMENT DE CRÈDITSUPLEMENT DE CRÈDITSUPLEMENT DE CRÈDITSUPLEMENT DE CRÈDIT             
110 9220 1100000 Retrib. bàsiques personal event.  91,46 210,56 302,02 
110 9220 1100100 Retrib.compl. personal eventual  5.216,28 1.015,67 6.231,95 
110 9220 1200600 Pagues extraordinàries  1.621,11 426,44 2.047,55 
110 9220 1300000 Retrib. bàsiques personal lab. fix  9.454,56 172,52 9.627,08 
110 9220 1300200 Retrib. compl. personal lab. fix  12.690,13 239,73 12.929,86 
120 3341 1200600 Pagues extraordinàries  2.357,69 713,70 3.071,39 
120 9240 1200600 Pagues extraordinàries  623,49 423,36 1.046,85 
131 1320 1200600 Pagues extraordinàries  104.148,66 33.285,41 137.434,10 
131 1330 1200600 Pagues extraordinàries  14.176,87 4.631,74 18.808,61 
132 1300 1200600 Pagues extraordinàries  1.115,31 316,99 1.432,30 
132 1300 1300000 Retrib. bàsiques personal lab. fix  29.719,96 512,38 30.232,34 
132 1300 1300200 Retrib. compl. personal lab. fix  31.452,69 555,98 32.008,67 
133 1350 1200600 Pagues extraordinàries  3.999,31 824,12 4.823,43 
140 4910 1300000 Retrib. bàsiques personal lab. fix  36.656,06 854,45 37.510,51 
140 4910 1300200 Retrib. compl. personal lab. fix  41.826,39 1.018,49 42.844,88 
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211 9310 1200600 Pagues extraordinàries  8.949,65 1.577,81 10.527,46 
212 9311 1200600 Pagues extraordinàries  9.610,35 2.970,24 12.580,59 
213 9340 1200600 Pagues extraordinàries  4.924,62 1.391,95 6.316,57 
220 9250 1200600 Pagues extraordinàries  10.345,10 5.667,01 16.012,11 
230 9206 1200600 Pagues extraordinàries  5.181,38 3.335,92 8.517,30 
240 9205 1200600 Pagues extraordinàries  5.032,29 2.106,77 7.139,06 
251 9204 1200600 Pagues extraordinàries  4.156,65 1.936,96 6.093,61 
252 9202 1200600 Pagues extraordinàries  3.756,81 684,06 4.440,87 
253 9203 1200600 Pagues extraordinàries  2925 416,38 3.341,38 
260 9201 1200600 Pagues extraordinàries  7.586,9 2.829,97 10.416,87 
260 9201 1300000 Retrib. bàsiques personal lab. fix  27.808,66 580,23 28.388,89 
260 9201 1300200 Retrib. compl.personal lab. fix  26.853,86 592,83 27.446,69 
264 9231 1200600 Pagues extraordinàries  3.494,54 412,37 3.906,91 
264 9231 1300000 Retrib. bàsiques personal lab. fix  9.454,56 172,52 9.627,08 
264 9231 1300200 Retrib. compl. personal lab. fix  12.875,62 243,24 13.118,86 
271 9320 1200600 Pagues extraordinàries  1.764,14 379,28 2.143,42 
271 9320 1300000 Retrib. bàsiques personal lab. fix  19.918,38 363,96 20.282,34 
271 9320 1300200 Retrib. compl. personal lab. fix  23.069,23 435,81 23.505,04 
272 9320 1200600 Pagues extraordinàries  1.755,93 157,81 1.913,74 
273 9320 1200600 Pagues extraordinàries  5.747,45 1.334,03 7.081,48 
273 9320 1300000 Retrib. bàsiques personal lab. fix  20.173,09 364,82 20.537,91 
273 9320 1300200 Retrib. compl. personal lab. fix  22.708,14 427,68 23.135,82 
310 4320 1200600 Pagues extraordinàries  2.018,51 506,09 2.524,60 
310 4320 1300000 Retrib. bàsiques personal lab. fix  63.271,95 1.419,12 64.691,07 
310 4320 1300200 Retrib. compl. personal lab. fix  70.268,59 1.693,94 71.962,53 
320 2410 1200600 Pagues extraordinàries  1.217,05 473,41 1.690,46 
320 2410 1300000 Retrib. bàsiques personal lab. fix  40.008,69 570,07 40.578,76 
320 2410 1300200 Retrib. bàsiques personal lab. fix  49.017,65 866,36 49.884,01 
330 4300 1100000 Retrib. bàsiques personal even.  8.679,62 158,34 8.837,96 
330 4300 1100100 Retrib. compl. personal eventual  19.783,76 373,74 20.157,50 

 
Sr. Tejedor; quería comentar que hay un grupo que ha puesto una esteladaa. Ya sé que 
voy a entrar en la provocacion, etc pero creo que ya hay símbolos y no es necesario 
incorporar más en la mesa de este consistorio que representa a todos los vecinos de 
Calafell. 
 
Sr. Ferré: la que tens a la taula, Jacob. No és estelada sinó senyera. Bé, jo també sé que 
aquesta és una estelada. Fins aquí arribem, òstia. Que la estrella és?Que té que veure el 
color? 
  
Balaguer: el vermell és ER, 
 
Sr. Ferré. Ah! m’ho apunto. 
 
Sr. Tejedor: no, yo lo que tengo claro, no sé si la estrella es azul o roja. Lo que sé es que 
aquí hay símbolos que representan a todos y no hace falta incorporar más que 
representan nada más que a una parte. 
 
Sr. Soler: escolti senyor... 
 
Sr. Tejedor: Tejedor, o Jose Manual para los amigos. 
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Sr. Soler: és que no és una estelada. 
 
Sr. Ferré: la podeu retirar Joan? La podeu retirar, si us plau? Jacob ja la portes posada. En 
aquest sentit no et faré treure la samarreta per decoro de tots els presents. Entenem que 
si la podeu retirar, moltes gràcies. 
    
    
8.8.8.8.    VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM (II), PAU VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM (II), PAU VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM (II), PAU VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM (II), PAU 
EN SUC 5, SANT ANTONI DE CALAFELLEN SUC 5, SANT ANTONI DE CALAFELLEN SUC 5, SANT ANTONI DE CALAFELLEN SUC 5, SANT ANTONI DE CALAFELL    
    
Fets Fets Fets Fets     
    
La Comissió Territorial d’Urbanisme a Tarragona, en data 16 de juliol de 2015, va aprovar 
definitivament la Modificació puntual del POUM (II), PAU en SUC, Sant Antoni de Calafell, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Calafell, i supeditant  la publicació al DOGC i 
conseqüent executivitat a la presentació d’un text refós, que incorpori la prescripció 
següent: 
 

“Cas que el subsòl del vial públic inclòs en l’àmbit del polígon es destini a 
aparcament privat caldrà, d’acord amb l’article 35.2 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, determinar que el sistema viari afectat no forma part de la xarxa que 
estructura el teixit urbà, i atès que aquest sostre privatiu dels subsòl suposa un 
increment dels sostre edificable, s’haurà de subjectar a les particularitats dels articles 
99 i 100 del text refós de la Llei d’Urbanisme.” 
 

Vist el Text Refós que incorpora la prescripció de la Comissió Territorial d’Urbanisme, 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
La Comissió informativa del Serveis Econòmics i Urbanístics, amb els vots a favor dels 
grups polítics PSC,PP, C’s, UAM i CIU i l’abstenció dels grups CUP i ERC proposa al ple 
l’adopció del següent acord:  
 
1.- Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del POUM (II), PAU en SUC, Sant 
Antoni de Calafell pel que fa a la previsió d’accessos als aparcaments que s’hauran de 
construir a la planta soterrani dels edificis previstos. 
 
2.-Trametre el Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme a Tarragona per a la seva 
publicació al DOGC. 
 
Sr. Perín: hola, bona tarda. Tal i com ha dit la secretària es trametre el text refós de la 
comissió territorial d’urbanisme a Tarragona per la seva publicació al DOGC. Va arribar 
favorable però tenim que instal·lar el que és el tema dels aparcament i llavors s’ha de 
retornar el text perquè quedi publicat al DOGC. Moltes gràcies. 
 
Sr. Ferré: intervencions dels grups. 
 
Sr. Solé: molt bona tarda. Només era explicar de què es tractava ja que creiem que és un 
punt que va passar a l’anterior legislatura per ple. Sí que ho hem comentat el CI però 
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públicament creiem que s’ha de saber el que s’aprova concretament en aquest punt. 
L’anterior govern a petició dels propietaris, i també ho van veure correcte els tècnics, van 
demanar que en el passatge de Sant Antoni, per tant parlem de Calafell platja davant de 
l’hotel Solimar, s’ha desenvolupat tota aquella zona i fins al moment, en el POUM aprovat 
al 2011 i l’assec a l’aparcament era un únic accés i estava fixat en mig de la vorera. 
Impossibilitant la mobilitat dels vianants que creiem que havia de tenir ja que serà com na 
rambla. Per altra banda, dificultava l’accés i la construcció de les vivendes. Al final doncs 
s’han fet accessos individuals a les propietats i per altra banda també important, traiem 
aquesta entrada al mig de la vorera de manera que no afecti al desenvolupament del 
comerç. Creiem que és important recordar que tots estaven d’acord, que serà una millora 
d ela zona quan s desenvolupi. Un cop aprovat això, el projecte que ja tenen fet dos 
propietaris entrarà en la seva aprovació dins dels tràmits que tenen les llicències d’obres 
municipals. Moltes gràcies. 
 
Sr. Ferré: molt bé, algun torn de dúplica? Ponent, vols tancar? 
 
Sr. Perín: res a dir. Ja ho ha comentat el company de CIU i és això. És el tema que ens 
obliguen a Tarragona, a urbanisme, que facin l’aparcament. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 19 vots a favor: 
5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PP, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres 
de la CUP, 1 del membre de C’S i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra 
 
1.- Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del POUM (II), PAU en SUC, Sant 
Antoni de Calafell pel que fa a la previsió d’accessos als aparcaments que s’hauran de 
construir a la planta soterrani dels edificis previstos. 
 
2.-Trametre el Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme a Tarragona per a la seva 
publicació al DOGC. 
 
    
9.9.9.9.    PROPOSTA DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE CONTRATACIÓ, SOTA LA PROPOSTA DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE CONTRATACIÓ, SOTA LA PROPOSTA DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE CONTRATACIÓ, SOTA LA PROPOSTA DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE CONTRATACIÓ, SOTA LA 
MODALITAT DE PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, PER L'ADJUDICACIÓ DEL MODALITAT DE PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, PER L'ADJUDICACIÓ DEL MODALITAT DE PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, PER L'ADJUDICACIÓ DEL MODALITAT DE PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, PER L'ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE RETIRADA DE CONTRACTE DE SERVEIS PER LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE RETIRADA DE CONTRACTE DE SERVEIS PER LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE RETIRADA DE CONTRACTE DE SERVEIS PER LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE RETIRADA DE 
VEHICLEVEHICLEVEHICLEVEHICLES (GRUA MUNICIPAL) I VEHICLES ABANDONATS A LA VIA S (GRUA MUNICIPAL) I VEHICLES ABANDONATS A LA VIA S (GRUA MUNICIPAL) I VEHICLES ABANDONATS A LA VIA S (GRUA MUNICIPAL) I VEHICLES ABANDONATS A LA VIA 
PÚBLICA(05/2015/CNT)PÚBLICA(05/2015/CNT)PÚBLICA(05/2015/CNT)PÚBLICA(05/2015/CNT)       
    
FetsFetsFetsFets    
 
1.El Ple de la corporació de data 29 de gener de 2015 va acordar declarar desert el 
procediment obert harmonitzat per la contractació del servei gestió integral del servei de 
retirada de vehicles- grua municipal i vehicles abandonats i APROVACIÓ plec de clàusules 
econòmiques administratives particulars i plec tècnic per inici de licitació per procediment 
obert harmonitzat. 
 
2. En data 11 de març de 2015 amb número d’anunci 05/15-CNT es va enviar la 
publicació de l’anunci  i el termini per presentar propostes va finalitzar el dia 27 d’abril de 
2015.   
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3. Durant el període de licitació es van presentar les empreses CATV Vendrell SL  i Talleres 
Segur SL . 
 
4.La mesa de contractació de data 11 de maig de 2015 va procedir a l’obertura de la 
documentació administrativa presentada pels licitadors, en data 20 de maig de 2015 es va 
convocar mesa de contractació per donar compte de les esmenes documentals requerides 
a CATV Vendrell SL i es va procedir a l’obertura del sobre B presentat per les empreses. 
 
5. En data 1 de juny de 2015 el Tècnic de protecció civil va emetre informe indicant que 
una vegada valorades les propostes de licitació  de les empreses CATV Euro Vendrell SL i 
Talleres Segur SL no presenten  els mitjans materials requerits, presenten ambdues, 
vehicles que no tenen capacitat, per si mateixos, de traslladar ni d’arrossegar vehicles de 
3.500 kg de MMA (massa màxima autoritzada) d’acord amb el que regula el plec de 
clàusules de la present contractació. 
 
6. La Mesa de contractació de data 1 de juliol de 2015  es va donar compte d’informe de 
valoració sobre B de les propostes presentades per les empreses i desprès del debat 
corresponent va aprovar amb els vots favorables de Ciutadans, PSC, PP, Interventora 
accidental, Secretària accidental, Director de Serveis Jurídics i l’abstenció de CIU, declarar 
desert l’expedient de contractació pel servei de gestió integral del servei de gestió integral 
del servei de grua  i  de retirada de vehicles abandonats a la via pública, ja que cap de les 
empreses licitadores complien els requisits establerts al Plec de Clàusules Tècniques, 
clàusula 41. 
 
7.El Director de Serveis Jurídics, contractació i compres ha emès informe que s’acompanya 
a l’expedient de contractació. 
 
Consideracions jurídiquesConsideracions jurídiquesConsideracions jurídiquesConsideracions jurídiques    
 
1.El RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

    
2.El  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. 
 
3.Vistes les competències establertes en els articles 21 i 22 de la Llei de bases de règim 
Local. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al ple l’adopció del següent acord: 
 
 
1.1.1.1.-DECLARAR  DESERTDECLARAR  DESERTDECLARAR  DESERTDECLARAR  DESERT el procediment de licitació aprovat pel Ple de data 29 de gener de 
2015, per mitjà del qual es va declarar desert procediment de licitació i es va aprovar 
l’expedient de contractació i aprovació inicial del plec de clàusules econòmiques 
administratives i tècniques particulars, per la contractació de la gestió integral del servei de 
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retirada de vehicles (grua municipal) i vehicles abandonats a la via pública, mitjançant 
procediment obert harmonitzat ( 05/2015-CNT). 
 
2222.-DEIXAR SENSE EFECTEDEIXAR SENSE EFECTEDEIXAR SENSE EFECTEDEIXAR SENSE EFECTE les propostes de despesa núm. 300, 302 a 305/2015- informe 
d’intervenció núm.72/2015 Partida pressupostària 431/1330/2279923- Contracte serveis 
grua. 
  
3333.-AUTORITZARAUTORITZARAUTORITZARAUTORITZAR a les empreses CATV Euro Vendrell SL i Talleres Segur SL ha retirar la 
documentació presentada per licitar al procediment de referència. 
    
4444.-Publicar al  DOUE, BOPT i al perfil del contractant.  
    
5555.-En aquest sentit, donar compte a Talleres Segur SL, CATV Euro Vendrell SL ,dept. de Via 
Pública, departament Tresoreria i Intervenció pel seu coneixement i efectes. 
 
Sr. García: buenas tardes. Como bien ha dicho la secretaria el pliego de claúsulas se hizo 
en base a la normativa actual. Las plicas que se presentaron ninguna cumplía. Quedaron 
desiertas porque ninguna empresa tenía grúas que cargaran más de tres mil quinientos 
kilos. Por lo tanto el nuevo gobierno actual estudiará una nueva, bueno, se planteará un 
nuevo tema de grúa. Ya está. 
  
Sr. Benedicto: ese nuevo tema de grúa pues yo pienso que también pasa porque el 
ayuntamiento haga compra de la grúa esa y la incorpore dentro de la sociedad municipal 
CEMSSA. Se está estudiando esa propuesta. La renta de esa propuesta. 
 
Sr. Ferré: és una possibilitat. 
 
Sr. Benedicto: és una possibilitat. 
 
Sr. Tejedor: C’s en las mesas de contractación propusimos que se estudiara la posibilidad 
de comprar en vehículo, incorporar a personas quizás de policia, e incluso de la brigada, y 
poder ofrecer tambén el servicio a los municipios colindantes como Vendrell y Cunit para 
aprovechar dar este servico y amortizar antes la grua en sí, vamos. 
 
Sr. Olivella: nosaltres votarem a favor però volíem dir una cosa que ens ha passat diferents 
vegades i per tant el sistema que s’utilitza no és bo. Llavors doncs, potser si que valdria la 
pena en una comissió que es faci un planteig i que els diferents grups aportessin un punt 
de vista personal de cada grup i buscar altra sortida. 
 
Sr. Ferré: en aquest respecte estem estudiant les diferents possibilitats que hi ha sobre la 
taula i una d’elles és la que s’ha comentat. Hi han d’altres però en aquest cas quan 
tinguem tot l’estudi fet de les diferents alternatives us ho explicarem en una comissió i 
parlarem d’aquest tema. 
 
Sr. Olivella: sobre tot que no sigui deficitari. 
 
Sr. Ferré: per això, de moment el sistema que hi ha ho és, eh! 
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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: 

 
1.1.1.1.-DECLARAR  DESERTDECLARAR  DESERTDECLARAR  DESERTDECLARAR  DESERT el procediment de licitació aprovat pel Ple de data 29 de gener de 
2015, per mitjà del qual es va declarar desert procediment de licitació i es va aprovar 
l’expedient de contractació i aprovació inicial del plec de clàusules econòmiques 
administratives i tècniques particulars, per la contractació de la gestió integral del servei de 
retirada de vehicles (grua municipal) i vehicles abandonats a la via pública, mitjançant 
procediment obert harmonitzat ( 05/2015-CNT). 
 
    
2222.-DEIXAR SENSE EFECTEDEIXAR SENSE EFECTEDEIXAR SENSE EFECTEDEIXAR SENSE EFECTE les propostes de despesa núm. 300, 302 a 305/2015- informe 
d’intervenció núm.72/2015 Partida pressupostària 431/1330/2279923- Contracte serveis 
grua. 
  
3333.-AUTORITZARAUTORITZARAUTORITZARAUTORITZAR a les empreses CATV Euro Vendrell SL i Talleres Segur SL ha retirar la 
documentació presentada per licitar al procediment de referència. 
    
4444.-Publicar al  DOUE, BOPT i al perfil del contractant.  
    
5555.-En aquest sentit, donar compte a Talleres Segur SL, CATV Euro Vendrell SL ,dept. de Via 
Pública, departament Tresoreria i Intervenció pel seu coneixement i efectes. 
 
 
10.10.10.10.        PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL 
MUNICIPI DE CALAFELL PER A L’ANY 2015.MUNICIPI DE CALAFELL PER A L’ANY 2015.MUNICIPI DE CALAFELL PER A L’ANY 2015.MUNICIPI DE CALAFELL PER A L’ANY 2015.       
    
FetsFetsFetsFets    
 

1. Vist l’escrit dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, Registre General d’entrada d’aquest Ajuntament, núm. 
0282E-8216, de 23 de juny de 2015, en el que ens comuniquen que cal que aquesta 
Corporació els hi faci arribar les seves propostes de festes locals per a l’any 2016, 
abans del dia 30 de setembre de 2015. 

 
2. Atès que, d’acord amb l’esmentat escrit, cal tenir en compte: “... a) L’acord de L’acord de L’acord de L’acord de 

l’Ajuntamentl’Ajuntamentl’Ajuntamentl’Ajuntament ha de ser adoptat pel PlePlePlePle, tal com estableix l'article 46 del Reial decret 
2001/1983 de 28 de juliol. b) Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge, ni no poden escaure’s en diumenge, ni no poden escaure’s en diumenge, ni no poden escaure’s en diumenge, ni 
coincidir en cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/168/2015, de 25 coincidir en cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/168/2015, de 25 coincidir en cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/168/2015, de 25 coincidir en cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/168/2015, de 25 
de maigde maigde maigde maig, publicada al DOGC núm. 6888, de 9 de juny de 2015, per la que s’estableix 
el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2016, ..., c) A la proposta 
han de constar les dues festes locals,  i no una com es fa constar a vegades. Si el 
municipi està format per més d’una entitat, només cal comunicar les festes locals de 
les mateixes    si són diferents de les del conjunt del municipi i, en aquest cas, també si són diferents de les del conjunt del municipi i, en aquest cas, també si són diferents de les del conjunt del municipi i, en aquest cas, també si són diferents de les del conjunt del municipi i, en aquest cas, també 
hauran de ser dueshauran de ser dueshauran de ser dueshauran de ser dues,,,, encara que una d’elles coincideixi amb les proposades per al 
municipi. d) En cas que no es comuniquin les dues festes locals, en l’Ordre de 
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Calendari, constarà el següent paràgraf a l’apartat del vostre municipi: proposta no 
formulada”. 

 
3. Atès que les festes locals d’aquest municipi, cada any es fan els dies següents: 
 

Calafell:  29 de juny – Festivitat de Sant Pere (dimecres) 
    16 de juliol – Festivitat de la Santa Creu (dissabte) 
 
Segur de Calafell: 16 de juliol– Festivitat de la Santa Creu (dissabte) 
     29 de setembre – Festivitat de Sant Miquel (dijous) 

 
4. El 20 de juliol de 2015, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 

250/2015/RH/CG, que queda unit a l’expedient. 
 

5. Atesa la proposta del regidor delegat en matèria de recursos humans de data 20 de 
juliol de 2015. 

 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. Art. 37.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors aprovat per reial decret 

legislatiu 1/1995, de 24 de març, que indica que de les catorze festes laborals, dues 
tindran caràcter local. 

 
2. Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran 

fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis 
respectius. 

 
3. Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 6888, de 9 de juny de 

2015. 
 
4. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 

22 de la LBRL i el 52 i 53 del TRLMRL de Catalunya. 
 

5. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el 
regidor Joan Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. 
L’exercici de la matèria delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de 
Govern Local per a la seva aprovació. 

 
6. Article 46 del reial decret 2001/1983 de 28 de juliol, que estableix que aquest acord ha 

de ser adoptat pel Ple de la Corporació. 
 
La Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat per unanimitat proposa al Ple 
l’adopció del següent acord:  
 
1. Acordar com a festes locals d'aquest municipi de Calafell, per a l'any 2016, les 

següents: 
 
Calafell:  29 de juny – Festivitat de Sant Pere (dimecres) 
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    16 de juliol – Festivitat de la Santa Creu (dissabte) 
 
Segur de Calafell: 16 de juliol– Festivitat de la Santa Creu (dissabte) 
     29 de setembre – Festivitat de Sant Miquel (dijous) 

 
2. Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Empresa 

i Ocupació Generalitat de Catalunya, abans del dia 30 de setembre de 2015, i 
informar a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa i a les seccions sindicals. 

 
3. Acordar com a festes locals d'aquest municipi de Calafell, per a l'any 2016, les 

següents: 
 
Calafell:  29 de juny – Festivitat de Sant Pere (dimecres) 
    16 de juliol – Festivitat de la Santa Creu (dissabte) 
 
Segur de Calafell: 16 de juliol– Festivitat de la Santa Creu (dissabte) 
     29 de setembre – Festivitat de Sant Miquel (dijous) 

 
4. Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Empresa 

i Ocupació Generalitat de Catalunya, abans del dia 30 de setembre de 2015, i 
informar a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa i a les seccions sindicals. 

 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal, acorda: 
 
 
5. Acordar com a festes locals d'aquest municipi de Calafell, per a l'any 2016, les 

següents: 
 
Calafell:  29 de juny – Festivitat de Sant Pere (dimecres) 
    16 de juliol – Festivitat de la Santa Creu (dissabte) 
 
Segur de Calafell: 16 de juliol– Festivitat de la Santa Creu (dissabte) 
     29 de setembre – Festivitat de Sant Miquel (dijous) 

 
6. Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Empresa 

i Ocupació Generalitat de Catalunya, abans del dia 30 de setembre de 2015, i 
informar a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa i a les seccions sindicals. 

 
7. Acordar com a festes locals d'aquest municipi de Calafell, per a l'any 2016, les 

següents: 
 
Calafell:  29 de juny – Festivitat de Sant Pere (dimecres) 
    16 de juliol – Festivitat de la Santa Creu (dissabte) 
 
Segur de Calafell: 16 de juliol– Festivitat de la Santa Creu (dissabte) 
     29 de setembre – Festivitat de Sant Miquel (dijous) 
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8. Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Empresa 
i Ocupació Generalitat de Catalunya, abans del dia 30 de setembre de 2015, i 
informar a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa i a les seccions sindicals. 

 
11.11.11.11.    DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. DE DATA 28/08/2015 DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. DE DATA 28/08/2015 DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. DE DATA 28/08/2015 DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. DE DATA 28/08/2015 
CORRESPONENT A LES LÍNEES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2016CORRESPONENT A LES LÍNEES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2016CORRESPONENT A LES LÍNEES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2016CORRESPONENT A LES LÍNEES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2016    
 
 
El 28 d’agost de 2015, l’Alcalde ha dictat el decret que es transcriu literalment a 
continuació: 

““““DECRET ALCALDIA NUM. 2015/3167.DECRET ALCALDIA NUM. 2015/3167.DECRET ALCALDIA NUM. 2015/3167.DECRET ALCALDIA NUM. 2015/3167.----    

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

Línees fonamentals del pressupost 2016.  

FetsFetsFetsFets    

1. El 24 d’abril de 2015 el Ple de la corporació va aprovar el pla pressupostari a mig 
termini per al període 2016-2018. 

2. En data 18 d’agost de 2015, l’ Interventora va emetre l’ informe 898/2015 sobre 
les línies fonamentals del pressupost proposades per l’ Alcaldia. 

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:  

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

• L'estat de previsió de moviment i situació del deute. 
• 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.  

• 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. 
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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: 

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

• 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.  

• 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.  

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

• 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. 

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     

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

    PREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓ    

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS    2016201620162016    

Capítol 1 23.818.377,61 
Capítol 2 498.218,78 
Capítol 3 7.876.972,83 
Capítol 4 6.004.187,48 
Capítol 5 492.206,00 

Ingressos corrents Ingressos corrents Ingressos corrents Ingressos corrents     38.689.962,7038.689.962,7038.689.962,7038.689.962,70    

Capítol 6  
Capítol 7 31.000,00 

Ingressos de Ingressos de Ingressos de Ingressos de capitalcapitalcapitalcapital    31.000,0031.000,0031.000,0031.000,00    
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Capítol 8 140.000,00 
Capítol 9 4.500.000,00 

Ingressos financersIngressos financersIngressos financersIngressos financers    4.640.000,004.640.000,004.640.000,004.640.000,00    

INGRESSOS TOTALS INGRESSOS TOTALS INGRESSOS TOTALS INGRESSOS TOTALS     43.360.962,7043.360.962,7043.360.962,7043.360.962,70    

  

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES    2016201620162016    

Capítol 1 12.699.561,05 
Capítol 2 16.312.792,71 
Capítol 3 717.302,46 
Capítol 4 1.369.317,13 

Despeses corrents Despeses corrents Despeses corrents Despeses corrents     31.098.973,3531.098.973,3531.098.973,3531.098.973,35    

Capítol 5 406.630,30 

Fons de contingènciaFons de contingènciaFons de contingènciaFons de contingència    406.630,30406.630,30406.630,30406.630,30    

Capítol 6 4.500.000,00 
Capítol 7  

Despeses de capitalDespeses de capitalDespeses de capitalDespeses de capital    4.500.000,004.500.000,004.500.000,004.500.000,00    

Capítol 8 140.000,00 
Capítol 9 5.416.260,70 

Despeses financeresDespeses financeresDespeses financeresDespeses financeres    5.556.260,705.556.260,705.556.260,705.556.260,70    

DESPESES TOTALS DESPESES TOTALS DESPESES TOTALS DESPESES TOTALS     41.561.864,3541.561.864,3541.561.864,3541.561.864,35    

2.  Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2016 

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

b) Contempla el compliment de la regla de despesa , el marge de compliment es 
positiu.  

c) Contempla el compliment de l’ equilibri pressupostari, l’ equilibri pressupostari es 
positiu 

d) Contempla el compliment de l’ anivellament pressupostari, el EC ajustat es positiu.  
e) 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 2015 són 
les següents:  
 
 PREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓ    VARIACIÓVARIACIÓVARIACIÓVARIACIÓ    PREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓ    

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS    2015201520152015    2015201520152015----2016201620162016    2016201620162016    

Capítol 1 26.012.579,88 -8,44% 23.818.377,61 

Capítol 2 288.070,45 72,95% 498.218,78 

Capítol 3 6.292.508,76 25,18% 7.876.972,83 

Capítol 4 6.162.087,88 -2,56% 6.004.187,48 

Capítol 5 392.206,00 25,50% 492.206,00 

Ingressos corrents Ingressos corrents Ingressos corrents Ingressos corrents     39.147.452,9739.147.452,9739.147.452,9739.147.452,97    ----1,17%1,17%1,17%1,17%    38.689.962,7038.689.962,7038.689.962,7038.689.962,70    

Capítol 6 0,00  0,00 
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Capítol 7 31.000,00 0,00% 31.000,00 

Ingressos de Ingressos de Ingressos de Ingressos de capitalcapitalcapitalcapital    31.000,0031.000,0031.000,0031.000,00    0,00%0,00%0,00%0,00%    31.000,0031.000,0031.000,0031.000,00    

Capítol 8 140.000,00 0,00% 140.000,00 

Capítol 9 0,00  4.500.000,00 

Ingressos financersIngressos financersIngressos financersIngressos financers    140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00    3214,29%3214,29%3214,29%3214,29%    4.640.000,004.640.000,004.640.000,004.640.000,00    

INGRESSOS TOTALS INGRESSOS TOTALS INGRESSOS TOTALS INGRESSOS TOTALS     39.318.452,9739.318.452,9739.318.452,9739.318.452,97    10,28%10,28%10,28%10,28%    43.360.962,7043.360.962,7043.360.962,7043.360.962,70    

 
 PREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓ    VARIACIÓVARIACIÓVARIACIÓVARIACIÓ    PREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓ    

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES    2015201520152015    2015201520152015----2016201620162016    2016201620162016    

Capítol 1 12.573.822,82 1,00% 12.699.561,05 

Capítol 2 17.312.792,71 -5,78% 16.312.792,71 

Capítol 3 827.670,49 -13,33% 717.302,46 

Capítol 4 1.369.317,13 0,00% 1.369.317,13 

Despeses corrents Despeses corrents Despeses corrents Despeses corrents     32.083.603,1532.083.603,1532.083.603,1532.083.603,15    ----3,07%3,07%3,07%3,07%    31.098.973,3531.098.973,3531.098.973,3531.098.973,35    

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

Fons de contingènciaFons de contingènciaFons de contingènciaFons de contingència    406.630,30406.630,30406.630,30406.630,30    0,00%0,00%0,00%0,00%    406.630,30406.630,30406.630,30406.630,30    

Capítol 6 1.373.753,22 227,57% 4.500.000,00 

Capítol 7 67.000,00 -100,00% 0,00 

Despeses de capitalDespeses de capitalDespeses de capitalDespeses de capital    1.440.753,221.440.753,221.440.753,221.440.753,22    212,34%212,34%212,34%212,34%    4.500.000,004.500.000,004.500.000,004.500.000,00    

Capítol 8 140.000,00 0,00% 140.000,00 

Capítol 9 5.247.466,30 3,22% 5.416.260,70 

Despeses financeresDespeses financeresDespeses financeresDespeses financeres    5.387.466,305.387.466,305.387.466,305.387.466,30    3,13%3,13%3,13%3,13%    5.556.260,705.556.260,705.556.260,705.556.260,70    

DESPESES TOTALS DESPESES TOTALS DESPESES TOTALS DESPESES TOTALS     39.318.452,9739.318.452,9739.318.452,9739.318.452,97    5,71%5,71%5,71%5,71%    41.561.864,3541.561.864,3541.561.864,3541.561.864,35    

    

Ajustos SEC 453.462,32  -2.479.832,80 

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

6.107.558,926.107.558,926.107.558,926.107.558,92        235.526,25235.526,25235.526,25235.526,25    

Deute viu a 31/12Deute viu a 31/12Deute viu a 31/12Deute viu a 31/12    33.563.521,3833.563.521,3833.563.521,3833.563.521,38    ----2,73%2,73%2,73%2,73%    32.647.26132.647.26132.647.26132.647.261    

A curt termini 0,00  0,00 

A llarg termini 33.563.521,38 -2,73% 32.647.260,68 

Ràtio de deute viu Ràtio de deute viu Ràtio de deute viu Ràtio de deute viu 
/Ingressos corrents/Ingressos corrents/Ingressos corrents/Ingressos corrents    

85,74%85,74%85,74%85,74%    ----1,58%1,58%1,58%1,58%    84,38%84,38%84,38%84,38%    

 

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.” 
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Donar compte    el Decret d’Alcaldia 2015/3167, de 28 d’agost de 2015. 

La comissió informativa de serveis econòmics i urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple quedar-ne assabentats del decret núm 
2015/3167. 

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: 
quedar-ne assabentats. 

 
 
12.12.12.12.    DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2015/2663bis DE DATA DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2015/2663bis DE DATA DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2015/2663bis DE DATA DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2015/2663bis DE DATA 
19/06/2015 CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PROTECCIÓ 19/06/2015 CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PROTECCIÓ 19/06/2015 CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PROTECCIÓ 19/06/2015 CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PROTECCIÓ 
CIVIL A LES PLATGES FINS LA SEVA ADJUDICACIÓ.CIVIL A LES PLATGES FINS LA SEVA ADJUDICACIÓ.CIVIL A LES PLATGES FINS LA SEVA ADJUDICACIÓ.CIVIL A LES PLATGES FINS LA SEVA ADJUDICACIÓ.    
 
El 19 de juny de 2015, l’Alcalde ha dictat el decret que es transcriu literalment a 
continuació: 

    
““““DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2663 bis / 2015DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2663 bis / 2015DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2663 bis / 2015DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2663 bis / 2015    
    
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT    
    
Expedient de contractació dels Serveis de Protecció Civil a les platges de Calafell 
(vigilància, salvament i socorrisme). Contractació servei fins la seva adjudicació i 
deslliurament de crèdit. 
 
FetsFetsFetsFets    

 
1. El 15 d’abril de 2015, la Junta de Govern Local va iniciar l’expedient de contractació i  

aprovació del plec de clàusules econòmiques i administratives i tècniques particulars, 
que havien de regir la contractació del servei de salvament i socorrisme a les platges de 
Calafell. L’import de la licitació era de 182.200,00 IVA inclòs per un termini comprès 
entre el 24 de juny i 12 d’octubre de 2015. 
 

2. En data 20 de maig de 2015 l’empresa Altesport 2000 SL va presentar al·legacions 
contra aquest plec de clàusules  i va presentar un recurs d’alçada per un possible error 
en la fórmula de valoració. 
 

3. El 3 de juny de 2015 la Junta de Govern va acordar la rectificació i aprovació definitiva 
del plec de clàusules administratives econòmiques i tècniques per la contractació dels 
serveis sanitaris de protecció civil a les platges de Calafell. En data 10 de juny de 2015 
es va publicar l’anunci aprovació definitiva del plec de clàusules i inici licitació, 
finalitzant el termini de presentació en data 15 de juny de 2015. 
 

4. Segons l’informe 186bis-2015-CB del Director dels serveis jurídics, compres i 
contractació, aquest servei es troba en procés de licitació i atesa la seva tramitació legal 
no podrà estar adjudicat, i signat el contracte abans de meitats del mes d’agost.  
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5. Vist que Calafell és un municipi de naturalesa turística i que la platja és una zona 
d’activitat ciutadana de primer ordre amb gran afluència de persones durant l’estiu, el 
18 de juny de 2015, el tècnic de Protecció Civil informa que és imprescindible la 
contractació del servei de salvament i socorrisme fins a l’adjudicació definitiva, a més de 
sol·licitar la declaració de la urgent tramitació de l’expedient per a reduir al màxim la 
seva tramitació. Això no obstant, fa imprescindible dotar del servei de seguretat a les 
persones dins de les platges municipals i com entenem que es fa impossible arribar al 
24 de juny havent complert els tràmits i adjudicant a una empresa el servei, s’haurà de 
dotar aquests per tal que durant la tramitació la vida i la integritat física de les persones 
que gaudeixen de les platges del municipal estigui garantida. 
 

6. A tal efecte s’ha sol·licitat la PD 1556/2015 per import de 130.680€ que correspon a la 
prestació del servei del 24 de juny fins el 15 d’agost (54 dies), data prevista 
d’adjudicació del contracte esmentat. La intervenció municipal va emetre l’informe 
735bis d’objecció per inexistència de contracte en data 18 de juny. 
 

7. El 18 de juny de 2015, la secretària ha emès informe desfavorable.  
 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Els articles 10, 111, 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 
aprova    el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

 
2. L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 
3. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
4 .Ordenança Municipal d'Ús i Gestió de les Platges de Calafell 
 
5. Els articles 215, 216, 217 i 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL- modificat 
pe la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local –LRSAL-. 
 
 La disposició addicional segona TRLCSP atribueix l’alcalde la competència per a 
l’aprovació d’aquest contracte.  
 
ResolucióResolucióResolucióResolució    
    
És per això que resolc 
 
1. CONTRACTARCONTRACTARCONTRACTARCONTRACTAR a l’empresa Creu Roja amb NIF Q2866001G perquè presti els serveis de 
salvament i socorrisme a les platges de Calafell des del 24 de juny fins a l’adjudicació 
definitiva del servei, que es preveu com a màxim fins el 15 d’agost d’enguany (data 
prevista d’adjudicació del procediment obert per l’adjudicació del servei)..   
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2.    COMPROMETRE i DISPOSAR COMPROMETRE i DISPOSAR COMPROMETRE i DISPOSAR COMPROMETRE i DISPOSAR la despesa consignada en la proposta de despesa núm. 
1556/2015, per import de 130.680 euros IVA inclòs, que comprèn del 24 de juny al 15 
d’agost. 
 
3.    DESLLIURARDESLLIURARDESLLIURARDESLLIURAR de la proposta de despesa 833/2015  l’import de 130.680,00 euros tal 
com conclou el Director de Serveis Jurídics, Contractació i Compres en el seu informe. 
 
4. ELEVARELEVARELEVARELEVAR aquesta resolució al Ple com a punt independent en l’ordre del dia i remetre la 
resolució contraria a les objeccions formulades per la Intervenció anualment al Tribunal de 
Comptes d’acord amb l’article 218. 
 
5. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu dies a partir 
de la data, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació.” 
 

La comissió informativa de serveis econòmics i urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al ple quedar-ne assabentats del decret núm 
2015/2663 bis  

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: 
quedar-ne assabentats. 

 
 
13.13.13.13.    DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 ––––    1R TRIMESTRE1R TRIMESTRE1R TRIMESTRE1R TRIMESTRE    
 
El secretari presenta l’informe corresponent a l’execució trimestral de l’exercici 2015 del 1r trimestre 
de data 6 de maig de 2015, que es transcriu a continuación: 
    
““““INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 600/2015INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 600/2015INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 600/2015INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 600/2015    
    
IdentificaciónIdentificaciónIdentificaciónIdentificación    
    
Cumplimiento de las obligaciones Cumplimiento de las obligaciones Cumplimiento de las obligaciones Cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 
LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012.LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012.LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012.LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012.    
    
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. 
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• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

• 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. 

 
ANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHOOOO    
 

Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base 
del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave  la rendición de 
cuentas y el control de la gestión pública para contribuir  a generar confianza en correcto 
funcionamiento del sector público. 
 
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la 
LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información 
necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos 
que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y  procedimientos 
contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos. 
 
Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, 
lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de 
suministro de información, se ha recogido en su artículo 16. 
 
Los artículos 14 y 16 de la Orden,  sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de 
información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han  entrado  en 
vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad con  la disposición transitoria única de la Orden.  
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del 
cumplimiento de la  obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones 
Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.” 
 
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente; 
 

INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    
 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Cumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de información    
 

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF,  y el desarrollo del 
mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el 
contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, esta interventora ha cumplido con su obligación 
de remisión de suministro de la información trimestral correspondiente al primer trimestre de 
2015, en tiempo y forma, el pasado 06/05/2015.  
 
Habiéndose volcado la totalidad de la  información requerida por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual 
de las Entidades Locales” 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.     
 
Para suministrar la  información requerida, correspondiente al primer trimestre de 2015, y a pesar 
de que la normativa,  no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior 
tratamiento, esta intervención considera necesario la elaboración del presente informe,  que 
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resume la información volcada, los principales criterios de estimación seguidos,  y que recoge las 
conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o  de incumplimiento al cierre del ejercicio 
presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de 
gasto. 
 
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la información,  
recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necesidad de dar traslado al 
pleno de la Corporación del resultado del informe de evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula 
las medidas preventivas, correctivas y coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio 
podría, imponer a las entidades locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los  
objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del 
ejercicio, y las limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría. 
 
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno,  el Real Decreto 1463/2007, de 2 
de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su 
artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de intervención de cumplimiento del objetivo de 
estabilidad  y dar cuenta al Pleno en los supuestos de expedientes de modificación de créditos. En 
la actualidad tras la entrada en vigor de la LOEPSF  y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las 
obligaciones de suministro de información,  según contestación emitida por la Subdirección 
General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales a pregunta de Cosital Network,  la 
verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito 
previo necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la 
actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se 
refiere la Orden HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la 
elaboración de un Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.  
 
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para que se 
proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Contenido de la información Contenido de la información Contenido de la información Contenido de la información     
 
La  información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de la que 
se recoge  en  el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha materializado en 
los formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades 
Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada, que no ha recogido el total de 
la información detallada en el artículo. En el segundo trimestre se han utilizado los mismos 
formularios y que en los trimestres anteriores y se han completado con un detalle extensivo de la 
información. 
 

1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades 

Datos presupuestariosDatos presupuestariosDatos presupuestariosDatos presupuestarios    

Resumen Clasificación Económica 

Desglose Ingresos corrientes 

Desglose Ingresos de capital y financieros 

Desglose Gastos corrientes 

Desglose de operaciones de capital y financieros 

Remanente de Tesorería 

Calendario y Presupuesto de Tesorería 

Dotación de Plantillas i Retribuciones 

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 
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Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 

Anexos informaciónAnexos informaciónAnexos informaciónAnexos información    

Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC 

Información para la aplicación de la Regla del Gasto 

IA1 Intereses y rendimientos devengados (gastos) 

IA4 Avales de la entidad 

A5 Flujos internos 

IB1 Ventas de acciones y participaciones 

IB3 Adquisición de acciones y participaciones 

IB4 Operaciones atípicas 

IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" 

3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas    

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 

3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 

3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 

3.3 Resumen análisis Regla del Gasto 

3.4.Resumen análisis Estabilidad financiera 

4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma 
 
 

    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos:     
 
En relación a la  información suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los DRN al 
cierre del ejercicio, se detalla los cálculos realizados en cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la regla de gasto:  
 
    
AyuntamientoAyuntamientoAyuntamientoAyuntamiento    
 

CCCCuadro 4.1. Previsión ejecución ingresosuadro 4.1. Previsión ejecución ingresosuadro 4.1. Previsión ejecución ingresosuadro 4.1. Previsión ejecución ingresos        
    

CAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESO    
PREVISIONES PREVISIONES PREVISIONES PREVISIONES 

INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    
PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES    
DEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVAS    

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN 
EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN 

1- Impuestos directos 26.012.579,88  26.012.579,88  26.012.579,88 

2- Impuestos indirectos 288.070,45 288.070,45 288.070,45 

3- Tasas y otros ingresos 6.292.508,76 6.604.760,28 6.604.760,28 

4- Transferencias corrientes 6.162.087,88 6.774.470,42 6.774.470,42 

5- Ingresos patrimoniales 392.206,00 392.206,00 392.206,00 

6- Enaj. de invers. Reales    

7- Transferencias de capital 31.000,00 125.906,53 125.906,53 

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    39.178.452,9739.178.452,9739.178.452,9739.178.452,97    40.197.993,5640.197.993,5640.197.993,5640.197.993,56    40.197.993,5640.197.993,5640.197.993,5640.197.993,56    

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 31/03/2015     
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Cuadro 4.2Cuadro 4.2Cuadro 4.2Cuadro 4.2. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos    AyuntamientoAyuntamientoAyuntamientoAyuntamiento    
    

CAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOS    
CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
DEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOS    

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN 
EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN 

G1- Gastos de personal 12.573.822,82 13.077.292,45 13.077.292,45 

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 17.312.792,71 19.017.660,28 17.254.651,02 

G3- Gastos financieros  827.670,49 827.670,49 827.670,49 

G4- Transferencias corrientes 1.369.317,13 1.650.068,29 1.650.068,29 

G5- Fondo Contingencias 406.630,30 406.630,30  

G6- Inversiones reales 1.373.753,22 7.420.594,02 4.562.451.01 

G7- Transferencias de capital 67.000,00 284.623,20 284.623.20 

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    33.930.986,6733.930.986,6733.930.986,6733.930.986,67    42.684.539,0342.684.539,0342.684.539,0342.684.539,03    37.656.756,4637.656.756,4637.656.756,4637.656.756,46    

 
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 31/03/2015 
 
El resumen de los ajustes de términos de contabilidad nacional para el cálculo del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria es:  
 

    
    
    
    

Cuadro 4.3. CálculosCuadro 4.3. CálculosCuadro 4.3. CálculosCuadro 4.3. Cálculos    Objetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad Presupuestaria    
    

CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS    IMPORTESIMPORTESIMPORTESIMPORTES 

a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos. I a VII pto corriente 40.197.993,5640.197.993,5640.197.993,5640.197.993,56 

b) Previsión Obligaciones Rec capítulos I a VII pto corriente 37.656.756,4637.656.756,4637.656.756,4637.656.756,46 
c) TOTAL (a c) TOTAL (a c) TOTAL (a c) TOTAL (a ––––    b)b)b)b)    2.541.237,102.541.237,102.541.237,102.541.237,10    

AJUSTESAJUSTESAJUSTESAJUSTES  

1) Ajustes recaudación capítulo 1 -70.765,80 

2) Ajustes recaudación capítulo 2 4.225,96 

3) Ajustes recaudación capítulo 3 227.185,92 

4) Ajuste por liquidación PIE-2008 15.451,65 

5) Ajuste por liquidación PIE-2009 57.498,39 
6) Ajuste por devengo de intereses 195.589,81 

7) Ajuste por arrendamiento financiero 20.758,20 

8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto 3.518,19 

9) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a 
presupuesto  

d) Total ajustes a  estimación liquidación 2015 1r Trimestred) Total ajustes a  estimación liquidación 2015 1r Trimestred) Total ajustes a  estimación liquidación 2015 1r Trimestred) Total ajustes a  estimación liquidación 2015 1r Trimestre    453.462,32 
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e) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internas        
f) TOTAL f) TOTAL f) TOTAL f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c ----    d)d)d)d)    2.994.699,422.994.699,422.994.699,422.994.699,42    
    
O.A.M O.A.M O.A.M O.A.M Fundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de Calafell    

    
Cuadro 4.4Cuadro 4.4Cuadro 4.4Cuadro 4.4. Previsión ejecución ingresos. Previsión ejecución ingresos. Previsión ejecución ingresos. Previsión ejecución ingresos        

    

CAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESO    PREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALES    
PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES    
DEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVAS    

PREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓN 

1- Impuestos directos    

2- Impuestos indirectos    

3- Tasas y otros ingresos 84.006,00 84.006,00 84.006,00 

4- Transferencias corrientes 228.430,90 228.430,90 228.430,90 

5- Ingresos patrimoniales    

6- Enaj. de invers. Reales    

7- Transferencias de capital    

TOTAL CAPÍTULOS 1TOTAL CAPÍTULOS 1TOTAL CAPÍTULOS 1TOTAL CAPÍTULOS 1    A 7A 7A 7A 7    312.436,90312.436,90312.436,90312.436,90    312.436,90312.436,90312.436,90312.436,90    312.436,90312.436,90312.436,90312.436,90    

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 31/03/2015 
 
    

Cuadro 4.5Cuadro 4.5Cuadro 4.5Cuadro 4.5. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos        
    

CAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOS    
CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
DEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOS    

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN 
EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN 

G1- Gastos de personal 228.935,09 228.935,09 228.935,09 

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 81.195,81 137.740,35 137.740,35 

G3- Gastos financieros  276,00 276,00 276,00 

G4- Transferencias corrientes 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

G5- Fondo Contingencias    

G6- Inversiones reales 30,00 9.764,47 9.764,47 

G7- Transferencias de capital    

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    312.436,90312.436,90312.436,90312.436,90    378.715,91378.715,91378.715,91378.715,91    378.715,91378.715,91378.715,91378.715,91    

    
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 31/03/2015 
 
Patronat de TurismePatronat de TurismePatronat de TurismePatronat de Turisme    
 

Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos     
    

CAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESO    PREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALES    
PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES    
DEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVAS    

PREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓN 

1- Impuestos directos    

2- Impuestos indirectos    
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3- Tasas y otros ingresos 9.007,00 9.007,00 9.007,00 

4- Transferencias corrientes 363.650,00 363.650,00 363.650,00 

5- Ingresos patrimoniales 6,00 6,00 6,00 

6- Enaj. de invers. Reales    

7- Transferencias de capital 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    377.663,00377.663,00377.663,00377.663,00    377.663,00377.663,00377.663,00377.663,00    377.663,00377.663,00377.663,00377.663,00    

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 31/03/2015    

    
    

Cuadro 4.6Cuadro 4.6Cuadro 4.6Cuadro 4.6. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos        
    

CAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOS    
CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
DEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOS    

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN 
EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN 

G1- Gastos de personal    

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 331.880,00 331.880,00 331.880,00 

G3- Gastos financieros  783,00 783,00 783,00 

G4- Transferencias corrientes 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

G5- Fondo Contingencias    

G6- Inversiones reales 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

G7- Transferencias de capital    

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    377.663,00377.663,00377.663,00377.663,00    377.663,00377.663,00377.663,00377.663,00    377.663,00377.663,00377.663,00377.663,00    

 
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 31/03/2015 
    
    
CONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:    
 
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 31 de marzo de 2015, y con las 
estimaciones y cálculos realizados  en base a los mismos,  el Ayuntamiento de Calafell: 
    
La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y los 
entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con 
ingresos comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del ejercicio 2015.   
 

1. Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad de 
financiación al cierre del ejercicio de 2.928.420,41 €. 

 

EntidadEntidadEntidadEntidad    
    Ingreso no Ingreso no Ingreso no Ingreso no 
financiero financiero financiero financiero     

    Gasto no Gasto no Gasto no Gasto no 
financiero financiero financiero financiero     

    Ajustes propia Ajustes propia Ajustes propia Ajustes propia 
Entidad Entidad Entidad Entidad     

    Ajustes por Ajustes por Ajustes por Ajustes por 
operaciones operaciones operaciones operaciones 

internas internas internas internas     

    CCCCapac./Nec. apac./Nec. apac./Nec. apac./Nec. 
Financ. Entidad Financ. Entidad Financ. Entidad Financ. Entidad     

Calafell 40.197.993,56 37.656.756,46 453.462,32 0,00 2.994,699,42 

OAM Fundació Castell  312.436,90 378.715,91 0,00 0,00 -66.279,01 

Patronat M. Turisme 377.663,00 377.663,00 0,00 0,00 0,00 
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2. Nivel de deuda viva de 38.782.083,35 € a 31/03/2015 

 
 

 

EntidadEntidadEntidadEntidad    
    Deuda a Deuda a Deuda a Deuda a 

corto corto corto corto 
plazo plazo plazo plazo     

    EmisioEmisioEmisioEmisio----
nes de nes de nes de nes de 
deuda deuda deuda deuda     

    Operaciones Operaciones Operaciones Operaciones 
con Entidades con Entidades con Entidades con Entidades 

de crédito de crédito de crédito de crédito     

    Factoring Factoring Factoring Factoring 
sin sin sin sin 

recurso recurso recurso recurso     

    Avales Avales Avales Avales 
ejecutadosejecutadosejecutadosejecutados----
reintegrareintegrareintegrareintegra----

dos dos dos dos     

    Otras Otras Otras Otras 
operaciones operaciones operaciones operaciones 
de crédito de crédito de crédito de crédito     

    Con Con Con Con 
AdministraAdministraAdministraAdministra----

ciones Públicas ciones Públicas ciones Públicas ciones Públicas 
(FFPP) (FFPP) (FFPP) (FFPP)     

    Total Deuda Total Deuda Total Deuda Total Deuda 
viva a 31viva a 31viva a 31viva a 31----03030303----

2012012012015555        

Calafell 
0,00 0,00 31.977.029,81 0,00 0,00 1.453.228,48 5.351.825,06 38.782.083,35 

OAM 
Fundació 
Castell  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patronat M. 
Turisme 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Total Total Total 
Corporación Corporación Corporación Corporación 
LocalLocalLocalLocal    

0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    31.977.029,8131.977.029,8131.977.029,8131.977.029,81    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    1.453.228,481.453.228,481.453.228,481.453.228,48    5.351.825,065.351.825,065.351.825,065.351.825,06    38.782.083,3538.782.083,3538.782.083,3538.782.083,35    

 
La comissió informativa de serveis econòmics i urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple quedar-ne assabentats. 
 
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: 
quedar-ne assabentats. 

 
 
14.14.14.14.    DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 ––––    2ON2ON2ON2ON    TRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRE    
 
El secretari presenta l’informe corresponent a l’execució trimestral de l’exercici 2015 del 2on 
trimestre de data 30 de juliol de 2015, que es transcriu a continuación: 
    
““““INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 828/2015INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 828/2015INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 828/2015INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 828/2015    
    
IdentificaciónIdentificaciónIdentificaciónIdentificación    
    
Cumplimiento de las oCumplimiento de las oCumplimiento de las oCumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 bligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 bligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 bligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012 
LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012.LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012.LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012.LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012.    
    
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. 
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• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

• 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. 

 
ANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHOOOO    
 

Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base 
del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave  la rendición de 
cuentas y el control de la gestión pública para contribuir  a generar confianza en correcto 
funcionamiento del sector público. 
 
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la 
LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información 
necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos 
que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y  procedimientos 
contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos. 
 
Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, 
lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de 
suministro de información, se ha recogido en su artículo 16. 
 
Los artículos 14 y 16 de la Orden,  sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de 
información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han  entrado  en 
vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad con  la disposición transitoria única de la Orden.  
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del 
cumplimiento de la  obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones 
Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.” 
 
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente; 
 

INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    
 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Cumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de información    
 

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF,  y el desarrollo del 
mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el 
contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, esta interventora ha cumplido con su obligación 
de remisión de suministro de la información trimestral correspondiente al segundo trimestre de 
2015, en tiempo y forma, el pasado 30/07/2015.  
 
Habiéndose volcado la totalidad de la  información requerida por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual 
de las Entidades Locales” 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Justificación del informe Justificación del informe Justificación del informe Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. y de su conocimiento por el Pleno. y de su conocimiento por el Pleno. y de su conocimiento por el Pleno.     
 
Para suministrar la  información requerida, correspondiente al segundo trimestre de 2015 y a pesar 
de que la normativa,  no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior 
tratamiento, esta intervención considera necesario la elaboración del presente informe,  que 
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resume la información volcada, los principales criterios de estimación seguidos,  y que recoge las 
conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o  de incumplimiento al cierre del ejercicio 
presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de 
gasto. 
 
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la información,  
recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necesidad de dar traslado al 
pleno de la Corporación del resultado del informe de evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula 
las medidas preventivas, correctivas y coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio 
podría, imponer a las entidades locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los  
objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del 
ejercicio, y las limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría. 
 
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno,  el Real Decreto 1463/2007, de 2 
de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su 
artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de intervención de cumplimiento del objetivo de 
estabilidad  y dar cuenta al Pleno en los supuestos de expedientes de modificación de créditos. En 
la actualidad tras la entrada en vigor de la LOEPSF  y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las 
obligaciones de suministro de información,  según contestación emitida por la Subdirección 
General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales a pregunta de Cosital Network,  la 
verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito 
previo necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la 
actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se 
refiere la Orden HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la 
elaboración de un Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.  
 
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para que se 
proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Contenido de la información Contenido de la información Contenido de la información Contenido de la información     
 
La  información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de la que 
se recoge  en  el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha materializado en 
los formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades 
Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada, que no ha recogido el total de 
la información detallada en el artículo. En el segundo trimestre se han utilizado los mismos 
formularios y que en los trimestres anteriores y se han completado con un detalle extensivo de la 
información. 
 

1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades 

Datos presupuestariosDatos presupuestariosDatos presupuestariosDatos presupuestarios    

Resumen Clasificación Económica 

Desglose Ingresos corrientes 

Desglose Ingresos de capital y financieros 

Desglose Gastos corrientes 

Desglose de operaciones de capital y financieros 

Remanente de Tesorería 

Calendario y Presupuesto de Tesorería 

Dotación de Plantillas i Retribuciones 

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 
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Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 

Anexos informaciónAnexos informaciónAnexos informaciónAnexos información    

Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC 

Información para la aplicación de la Regla del Gasto 

IA1 Intereses y rendimientos devengados (gastos) 

IA4 Avales de la entidad 

A5 Flujos internos 

IB1 Ventas de acciones y participaciones 

IB3 Adquisición de acciones y participaciones 

IB4 Operaciones atípicas 

IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" 

3. Informe3. Informe3. Informe3. Informe    de Evaluación grupo Administraciones Públicasde Evaluación grupo Administraciones Públicasde Evaluación grupo Administraciones Públicasde Evaluación grupo Administraciones Públicas    

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 

3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 

3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 

3.3 Resumen análisis Regla del Gasto 

3.4.Resumen análisis Estabilidad financiera 

4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma 
 

    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos:     
 
En relación a la  información suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los DRN al 
cierre del ejercicio, se detalla los cálculos realizados en cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la regla de gasto:  
    
AyuntamientoAyuntamientoAyuntamientoAyuntamiento    
 

Cuadro 4.1. Previsión ejecución ingresosCuadro 4.1. Previsión ejecución ingresosCuadro 4.1. Previsión ejecución ingresosCuadro 4.1. Previsión ejecución ingresos        
    

CAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESO    PREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALES    
PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES    
DEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVAS    

PREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓN 

1- Impuestos directos 26.012.579,88  26.012.579,88  25.553.501,71 

2- Impuestos indirectos 288.070,45 288.070,45 142.182,46 

3- Tasas y otros ingresos 6.292.508,76 6.739.125,17 5.383.262,26 

4- Transferencias corrientes 6.162.087,88 6.774.470,42 6.196.166,23 

5- Ingresos patrimoniales 392.206,00 392.206,00 392.206,00 

6- Enaj. de invers. Reales    

7- Transferencias de capital 31.000,00 125.906,53  

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    39.178.452,9739.178.452,9739.178.452,9739.178.452,97    40.197.993,5640.197.993,5640.197.993,5640.197.993,56    37.667.318,6637.667.318,6637.667.318,6637.667.318,66    

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 30/06/2015     

    
Cuadro 4.2Cuadro 4.2Cuadro 4.2Cuadro 4.2. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos    AyuntamientoAyuntamientoAyuntamientoAyuntamiento    
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CAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOS    
CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
DEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOS    

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN 
EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN 

G1- Gastos de personal 12.573.822,82 13.077.292,45 10.950.008,92 

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 17.312.792,71 19.154.682,00 14.591.138,30 

G3- Gastos financieros  827.670,49 824.739,15 357.657,76 

G4- Transferencias corrientes 1.369.317,13 1.793.502,94 1.135.227,98 

G5- Fondo Contingencias 406.630,30 226.538,82  

G6- Inversiones reales 1.373.753,22 7.687.525,36 6.645.282,15 

G7- Transferencias de capital 67.000,00 284.623,20  

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7CAPÍTULOS 1 A 7CAPÍTULOS 1 A 7CAPÍTULOS 1 A 7    33.930.986,6733.930.986,6733.930.986,6733.930.986,67    43.048.903,9243.048.903,9243.048.903,9243.048.903,92    33.679.315,1133.679.315,1133.679.315,1133.679.315,11    

 
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 30/06/2015 
 
El resumen de los ajustes de términos de contabilidad nacional para el cálculo del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria es:  
 
 

Cuadro 4.3. CálculosCuadro 4.3. CálculosCuadro 4.3. CálculosCuadro 4.3. Cálculos    Objetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad Presupuestaria    
    

CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS    IMPORTESIMPORTESIMPORTESIMPORTES 

a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos. I a VII pto corriente 37.667.318,6637.667.318,6637.667.318,6637.667.318,66 

b) Previsión Obligaciones Rec capítulos I a VII pto corriente 33.679.315,1133.679.315,1133.679.315,1133.679.315,11 
c) TOTAL (a c) TOTAL (a c) TOTAL (a c) TOTAL (a ––––    b)b)b)b)    3.988.003,553.988.003,553.988.003,553.988.003,55    

AJUSTESAJUSTESAJUSTESAJUSTES  

1) Ajustes recaudación capítulo 1 -70.765,80 

2) Ajustes recaudación capítulo 2 4.225,96 

3) Ajustes recaudación capítulo 3 227.185,92 

4) Ajuste por liquidación PIE-2008 15.451,65 

5) Ajuste por liquidación PIE-2009 57.498,39 
6) Ajuste por devengo de intereses 195.589,81 

7) Ajuste por arrendamiento financiero 20.758,20 

8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto 3.518,19 

9) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a 
presupuesto  

d) Total ajustes a  estimación liquidación 2015 2on Trimestred) Total ajustes a  estimación liquidación 2015 2on Trimestred) Total ajustes a  estimación liquidación 2015 2on Trimestred) Total ajustes a  estimación liquidación 2015 2on Trimestre    453.462,32 
e) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internas        
f) TOTAL f) TOTAL f) TOTAL f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c ----    d)d)d)d)    4.441.465,874.441.465,874.441.465,874.441.465,87    
    
O.A.M O.A.M O.A.M O.A.M Fundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de Calafell    

    
Cuadro 4.4Cuadro 4.4Cuadro 4.4Cuadro 4.4. Previsión ejecución ingresos. Previsión ejecución ingresos. Previsión ejecución ingresos. Previsión ejecución ingresos        
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CAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESO    PREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALES    
PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES    
DEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVAS    

PREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓN 

1- Impuestos directos    

2- Impuestos indirectos    

3- Tasas y otros ingresos 84.006,00 84.006,00 66.541,00 

4- Transferencias corrientes 228.430,90 228.430,90 190.359,10 

5- Ingresos patrimoniales    

6- Enaj. de invers. Reales    

7- Transferencias de capital    

TOTAL CAPÍTULOS 1TOTAL CAPÍTULOS 1TOTAL CAPÍTULOS 1TOTAL CAPÍTULOS 1    A 7A 7A 7A 7    312.436,90312.436,90312.436,90312.436,90    312.436,90312.436,90312.436,90312.436,90    256.900,10256.900,10256.900,10256.900,10    

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 30/06/2015    
 

    
Cuadro 4.5Cuadro 4.5Cuadro 4.5Cuadro 4.5. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos        

    

CAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOS    
CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
DEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOS    

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN 
EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN 

G1- Gastos de personal 228.935,09 228.935,09 201.319,32 

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 81.195,81 137.740,35 31.556,18 

G3- Gastos financieros  276,00 276,00 84,00 

G4- Transferencias corrientes 2.000,00 2.000,00  

G5- Fondo Contingencias    

G6- Inversiones reales 30,00 9.764,47 2.359,50 

G7- Transferencias de capital    

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    312.436,90312.436,90312.436,90312.436,90    378.715,91378.715,91378.715,91378.715,91    235.319,00235.319,00235.319,00235.319,00    

    
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 36/06/2015 
 
Patronat de TurismePatronat de TurismePatronat de TurismePatronat de Turisme    
 

Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos     
    

CAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESO    PREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALESPREVISIONES INICIALES    
PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES    
DEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVAS    

PREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓNPREVISIÓN EJECUCIÓN 

1- Impuestos directos    

2- Impuestos indirectos    

3- Tasas y otros ingresos 9.007,00 9.007,00 8.426,00 

4- Transferencias corrientes 363.650,00 363.650,00 297.500,00 

5- Ingresos patrimoniales 6,00 6,00 0 

6- Enaj. de invers. Reales    
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7- Transferencias de capital 5.000,00 5.000,00 0 

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    377.663,00377.663,00377.663,00377.663,00    377.663,00377.663,00377.663,00377.663,00    305.926,00305.926,00305.926,00305.926,00    

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 30/06/2015    

    
    
    
    
    

Cuadro 4.6Cuadro 4.6Cuadro 4.6Cuadro 4.6. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos. Previsión ejecución gastos        
    

CAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOS    
CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
DEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOS    

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN 
EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN 

G1- Gastos de personal    

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 331.880,00 331.880,00 208.543,00 

G3- Gastos financieros  783,00 783,00 4,80 

G4- Transferencias corrientes 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

G5- Fondo Contingencias    

G6- Inversiones reales 5.000,00 5.000,00 290,40 

G7- Transferencias de capital    

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    377.663,00377.663,00377.663,00377.663,00    377.663,00377.663,00377.663,00377.663,00    248.838,20248.838,20248.838,20248.838,20    

 
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 30/06/2015 
 
CONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:    
 
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 30 de junio de 2015, y con las estimaciones 
y cálculos realizados  en base a los mismos,  el Ayuntamiento de Calafell: 
    
La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y los 
entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con 
ingresos comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del ejercicio 2015.   
 

1. Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad de 
financiación al cierre del ejercicio de 4.520.134,77 €. 

 

EntidadEntidadEntidadEntidad    
    Ingreso no Ingreso no Ingreso no Ingreso no 
financiero financiero financiero financiero     

    Gasto no Gasto no Gasto no Gasto no 
financiero financiero financiero financiero     

    Ajustes propia Ajustes propia Ajustes propia Ajustes propia 
Entidad Entidad Entidad Entidad     

    Ajustes por Ajustes por Ajustes por Ajustes por 
operaciones operaciones operaciones operaciones 

internas internas internas internas     

    CCCCapac./Nec. apac./Nec. apac./Nec. apac./Nec. 
Financ. Entidad Financ. Entidad Financ. Entidad Financ. Entidad     

Calafell 37.667.318,66 33.679.315,11 453.462,32 0,00 4.441.465,87 

OAM Fundació Castell  256.900,01 235.319,00 0,00 0,00 21.581,10 

Patronat M. Turisme 305.926,00 248.838,20 0,00 0,00 57.087,80 
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2. Nivel de deuda viva de 37.539.585,74 € a 30/06/2015 
 

EntidadEntidadEntidadEntidad    
    Deuda a Deuda a Deuda a Deuda a 

corto corto corto corto 
plazo plazo plazo plazo     

    EmisioEmisioEmisioEmisio----
nes de nes de nes de nes de 
deuda deuda deuda deuda     

    Operaciones Operaciones Operaciones Operaciones 
con Entidades con Entidades con Entidades con Entidades 

de crédito de crédito de crédito de crédito     

    Factoring Factoring Factoring Factoring 
sin sin sin sin 

recurso recurso recurso recurso     

    Avales Avales Avales Avales 
ejecutadosejecutadosejecutadosejecutados----
reintegrareintegrareintegrareintegra----

dos dos dos dos     

    Otras Otras Otras Otras 
operaciones operaciones operaciones operaciones 
de crédito de crédito de crédito de crédito     

    Con Con Con Con 
AdministraAdministraAdministraAdministra----

ciones Públicas ciones Públicas ciones Públicas ciones Públicas 
(FFPP) (FFPP) (FFPP) (FFPP)     

    Total Deuda Total Deuda Total Deuda Total Deuda 
viva a 31viva a 31viva a 31viva a 31----03030303----

2012012012015555        

Calafell 
0,00 0,00 30.778.823,30 0,00 0,00 1.408.937,38 5.351.825,06 37.539.585,74 

OAM 
Fundació 
Castell  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patronat M. 
Turisme 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Total Total Total 
Corporación Corporación Corporación Corporación 
LocalLocalLocalLocal    

0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    30.778.823,3030.778.823,3030.778.823,3030.778.823,30    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    1.408.937,381.408.937,381.408.937,381.408.937,38    5.351.825,065.351.825,065.351.825,065.351.825,06    37.539.585,7437.539.585,7437.539.585,7437.539.585,74    

 
 
La Comissió informativa de serveis econòmics i urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple quedar-ne assabentats. 
 
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: 
quedar-ne assabentats. 

 
 
15.15.15.15.    DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUDONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUDONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUDONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 ST 2012 ST 2012 ST 2012 ––––    
1ER TRIMESTRE 20151ER TRIMESTRE 20151ER TRIMESTRE 20151ER TRIMESTRE 2015       
 
La secretaria presenta l’informe corresponent al seguiment anual del pla d’ajust 2012 de 
data  29 d’abril de 2015, que es transcriu a continuació: 

 
““““INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    DEDEDEDE    LALALALA    INTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓN    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    578/2015578/2015578/2015578/2015    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 ley, deberán presentar anualmente ley, deberán presentar anualmente ley, deberán presentar anualmente 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor 
sobre la ejecuciónsobre la ejecuciónsobre la ejecuciónsobre la ejecución    de los planes de ajuste contemplados en el de los planes de ajuste contemplados en el de los planes de ajuste contemplados en el de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real artículo 7 del Real artículo 7 del Real artículo 7 del Real 
DecretoDecretoDecretoDecreto----ley 4/2012, de 24 de febreroley 4/2012, de 24 de febreroley 4/2012, de 24 de febreroley 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 informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá 
a a a a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la 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 Economía y Competitividad.dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.dicha valoración al Ministerio de 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, 
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que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La 
financiación necesaria para ello se realizará con cargo a los recursos “ 

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 . La Administración que cuente con . La Administración que cuente con . La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el un plan de ajuste acordado con el un plan de ajuste acordado con el 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 caso de remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de 
la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre de cada trimestre de cada trimestre 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 
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuestidentificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuestidentificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuestidentificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.o.o.o.    

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 pago a proveedores.crédito para facilitar el pago a proveedores.crédito para facilitar el pago a proveedores.crédito para facilitar el pago a proveedores.    

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

Cualquier otro pasivo contCualquier otro pasivo contCualquier otro pasivo contCualquier otro pasivo contingente.ingente.ingente.ingente.    

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 deberán remitir al Ministerio de Hacienda y . Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y . Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y . Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones PúblicasAdministraciones PúblicasAdministraciones PúblicasAdministraciones Públicas    antes del día quince de enero de cada año o antes del antes del día quince de enero de cada año o antes del antes del día quince de enero de cada año o antes del 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 111artículos 111artículos 111artículos 111    y y y y 135 del texto refundido 135 del texto refundido 135 del texto refundido 135 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Localesde la Ley Reguladora de las Haciendas Localesde la Ley Reguladora de las Haciendas Localesde la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución , el informe sobre la ejecución , el informe sobre la ejecución , el informe sobre la ejecución 
del plan de ajuste, con el siguientedel plan de ajuste, con el siguientedel plan de ajuste, con el siguientedel plan de ajuste, con el siguiente    contenido mínimo:contenido mínimo:contenido mínimo: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 artículosartículosartículosartículos    111111111111    y y y y 
135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales    
también se incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, también se incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, también se incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, también se incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, 
cocococonsiderando la ejecución trimestral acumulada.nsiderando la ejecución trimestral acumulada.nsiderando la ejecución trimestral acumulada.nsiderando la 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.    

Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones 
contenidas en el contenidas en el contenidas en el contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”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; 
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III. INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    

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.
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1.- Información relativa  a la evolución de los ingresos a 31/03/2015 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes. 
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. 

 

  
Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos 

netos (datos acumulados)  
  

Ingresos 
Dato de 

liquidación 
ejercicio 2013 

Dato del 
plan de 
ajuste 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2015 
estimada  

Desviación de 
la estimación 

anual s/ plan de 
ajuste 

Ingresos corrientes: 40.905,04 37.403,68       

Ingresos de capital: 514,94 376,85       

Ingresos no financieros: 41.419,98 37.780,53       
Ingresos financieros: 202,98 0,02       

Ingresos Totales: 41.622,96 37.780,55       

Ingresos generados derivados de 
las medidas de ajuste en relación 
al año inicial 

 100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500  

Ingresos generados derivados 
del propio ejercicio de la 
actividad económica 

 37.680,55       
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  Ejecución trimestral realizada (acumulada) 

Descripción medida de ingresos 
Dato del 
plan de 
ajuste 

Ajustes 
acumulados 
en ejercicios 
anteriores 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2015 
estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación de la 
estimación anual 
/ plan de ajuste 

Medida 1: Subidas tributarías, 
supresión de exenciones y 
bonificaciones voluntarias, 

 1.200      1.200  

Medida 2: Refuerzo de la eficacia 
de la recaudación ejecutiva y 
voluntaria (firma de convenios de 
colaboración con Estado y/o 
CCAA) 

         

Medida 3: Potenciar la inspección 
tributaria para descubrir hechos 
imponibles no gravados 

 200      200  

Medida 4: Correcta financiación de 
tasas y precios públicos 

100 100      100  

Medida 5: Otras medidas por el 
lado de los ingresos 

         

AHORRO TOTAL 
GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a ingresos 
CORRIENTES 

         

Ahorro total generado por las 
medidas relativas a ingresos 

100 1.500      1.500  
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2.- Información relativa  a la evolución de los gastos  a 31/03/2015 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes 

 

  
Ejecución trimestral realizada obligaciones 

reconocidas netas (acumulada) 
  

Gastos 

Dato de 
liquidación 
ejercicio 

2013 

Dato del plan 
de ajuste 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2015 
estimada 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 

de ajuste 
Gastos corrientes: 32.352,34 31.213,05       

Gastos de capital: 3.241,75 753,71       

Gastos no financieros: 35.594,09 31.966,76       

Gastos operaciones financieras: 5.241,89 5.376,36       

Gastos Totales (1): 40.835,97 37.343,12       

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

  -936 -936 -936 -936 -936  

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

 37.343,12       

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

        

Periodo medio de pago a 
proveedores (en días): 

 28       

Gasto financiado con remanente 
de tesorería (afectado y/o gastos 
generales): 
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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 
Proyección 
anual 2015 
estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / 
plan de 
ajuste 

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

 491      491  

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

 33      33  

Ahorro en capítulo 4 del Pto 
consolidado (medida 8) 

         

Ahorro en otras medidas de 
gasto (medida 16) 

 412      412  

AHORRO TOTAL 
GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a gastos 
CORRIENTES 

 936      936  
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3.3.3.3.----Información de avales recibidos del sector público.Información de avales recibidos del sector público.Información de avales recibidos del sector público.Información de avales recibidos del sector público. 

 
No se ha recibido ningún aval del sector público. 

 
4444....----    Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar eInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar eInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar eInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a l pago a l pago a l pago a 
proveedores.proveedores.proveedores.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 31/03/2015. 

 

5.- Informe trimestral de 
seguimiento de deuda comercial.es 
de euros) 

Antigüedad (fecha recepción de facturas) 

Total 

Año: 2015 

Año 2014 Año 2013 
Ejercicios 
Anteriores Obligaciones reconocidas 

pendientes de pago clasificadas por 
antigüedad 

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

Capítulo 2 212.499,65    601.530,64 90 31,91 814.152,20 
Capítulo 6 44.758,27       44.758,27 
Otra deuda comercial         
Total 257.257,92    601.530,64 90 31,91 858.910,47 
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La deuda comercial a 31/03/2015, correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes de pago, procedentes de los periodos que se 
especifican,  se ha cifrado en 858.910,47 858.910,47 858.910,47 858.910,47 €.   
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6666....----    Información sobre operaciones cInformación sobre operaciones cInformación sobre operaciones cInformación sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.on derivados y otro pasivo contingente.on derivados y otro pasivo contingente.on derivados y 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 30 de abril 2015.” 

La comissió informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al ple quedar-ne assabentats. 

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: quedar-ne 
assabentats. 

 
 
 
16.16.16.16.    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 ––––    2ON 2ON 2ON 2ON 
TRIMESTRE 2015TRIMESTRE 2015TRIMESTRE 2015TRIMESTRE 2015    
 
La secretaria presenta l’informe corresponent al seguiment anual del pla d’ajust 2012 de data  
29 d’abril de 2015, que es transcriu a continuació: 

 
““““INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    DEDEDEDE    LALALALA    INTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓN    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO        820/2015820/2015820/2015820/2015    DEDEDEDE    SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO    TRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRAL    DELDELDELDEL    

PLANPLANPLANPLAN    DEDEDEDE    AJUSTEAJUSTEAJUSTEAJUSTE    

IV. 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. 

• 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 
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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. 

V. 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 Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la 
ejecuciónejecuciónejecuciónejecución    de los planes de ajuste contemplados en el de los planes de ajuste contemplados en el de los planes de ajuste contemplados en el de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decretoartículo 7 del Real Decretoartículo 7 del Real Decretoartículo 7 del Real Decreto----ley ley ley ley 
4/2012, de 24 de febrero4/2012, de 24 de febrero4/2012, de 24 de febrero4/2012, 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 a e, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a e, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a e, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a 
requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración 
por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración 
al Ministerio de al Ministerio de al Ministerio de 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 “ 

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;  



                                                

 

 

64 

 
 

 
 

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

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

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, 
se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar 
el pagoel pagoel pagoel 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 medidas Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas 
del plan de ajuste.del plan de ajuste.del plan de ajuste.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 día Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día 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 incluidas quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas 
en el ámbito subjetivo de los en el ámbito subjetivo de los en el ámbito subjetivo de los en el ámbito subjetivo de los artículos 111artículos 111artículos 111artículos 111    y y y y 135 del texto refundido de la Ley 135 del texto refundido de la Ley 135 del texto refundido de la Ley 135 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas LocaleReguladora de las Haciendas LocaleReguladora de las Haciendas LocaleReguladora de las Haciendas Localessss, 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 111artículos 111artículos 111artículos 111    y y y y 135 del 135 del 135 del 135 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Localestexto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Localestexto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Localestexto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales    también se incluirátambién se incluirátambién se incluirátambién 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, de las Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las 
medidas adicionales adoptadas.medidas adicionales adoptadas.medidas adicionales adoptadas.medidas adicionales adoptadas.    

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

VI. INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    

3 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 
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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.  

4 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.
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1.1.1.1.----    Información relativa  a lInformación relativa  a lInformación relativa  a lInformación relativa  a la evolución de los ingresos a 30/06/2015a evolución de los ingresos a 30/06/2015a evolución de los ingresos a 30/06/2015a evolución de los ingresos a 30/06/2015    y comparativa con la previsión contenida en el plan de y comparativa con la previsión contenida en el plan de y comparativa con la previsión contenida en el plan de y comparativa con la previsión contenida en el plan de 
ajustes.ajustes.ajustes.ajustes. 

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. 

 

  
Ejecución trimestral realizada de derechos 

reconocidos netos (datos acumulados)  
  

Ingresos 
Dato de 

liquidación 
ejercicio 2014 

Dato del 
plan de 
ajuste 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2015 
estimada  

Desviación de 
la estimación 
anual s/ plan 

de ajuste 

Ingresos corrientes: 41.873,34 37.403,68       

Ingresos de capital: 0,00 376,85       

Ingresos no financieros: 41.873,3441.873,3441.873,3441.873,34    37.780,5337.780,5337.780,5337.780,53                            

Ingresos financieros: 2.103,60 0,02       

Ingresos Totales:Ingresos Totales:Ingresos Totales:Ingresos Totales:    43.976,9443.976,9443.976,9443.976,94    37.780,5537.780,5537.780,5537.780,55                            

Ingresos generados derivados Ingresos generados derivados Ingresos generados derivados Ingresos generados derivados 
de las medidas de ajuste en de las medidas de ajuste en de las medidas de ajuste en de las medidas de ajuste en 
relación al año inicialrelación al año inicialrelación al año inicialrelación al año inicial    

 100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500  

Ingresos generados derivados Ingresos generados derivados Ingresos generados derivados Ingresos generados derivados 
del propio ejercicio de la del propio ejercicio de la del propio ejercicio de la del propio ejercicio de la 
actividad económicaactividad económicaactividad económicaactividad económica    

 37.680,55             
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  Ejecución trimestral realizada (acumulada) 

Descripción medida de ingresos 
Dato del 
plan de 
ajuste 

Ajustes 
acumulados 
en ejercicios 
anteriores 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 

4 
trimestre 

Proyección 
anual 
2015 

estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación de la 
estimación 

anual / plan de 
ajuste 

Medida 1: Subidas tributarías, 
supresión de exenciones y 
bonificaciones voluntarias, 

 1.200      1.200  

Medida 2: Refuerzo de la eficacia 
de la recaudación ejecutiva y 
voluntaria (firma de convenios de 
colaboración con Estado y/o 
CCAA) 

         

Medida 3: Potenciar la 
inspección tributaria para 
descubrir hechos imponibles no 
gravados 

 200      200  

Medida 4: Correcta financiación 
de tasas y precios públicos 

100 100      100  

Medida 5: Otras medidas por el 
lado de los ingresos 

         

AHORRO TOTAL GENERADO AHORRO TOTAL GENERADO AHORRO TOTAL GENERADO AHORRO TOTAL GENERADO 
POR LAS MEDIDAS relativas a POR LAS MEDIDAS relativas a POR LAS MEDIDAS relativas a POR LAS MEDIDAS relativas a 
ingresos CORRIENTESingresos CORRIENTESingresos CORRIENTESingresos CORRIENTES    

         

Ahorro total generado por las Ahorro total generado por las Ahorro total generado por las Ahorro total generado por las 
medidas relativas a ingresosmedidas relativas a ingresosmedidas relativas a ingresosmedidas relativas a ingresos    

100 1.500      1.500  
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2.2.2.2.----    Información relativa  a la Información relativa  a la Información relativa  a la Información relativa  a la evolución de los gastos  a 30/06evolución de los gastos  a 30/06evolución de los gastos  a 30/06evolución de los gastos  a 30/06/201/201/201/2015555    y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustesy comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustesy comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustesy comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes    

    

  
Ejecución trimestral realizada obligaciones 

reconocidas netas (acumulada) 
  

Gastos 

Dato de 
liquidación 

ejercicio 
2014 

Dato del 
plan de 
ajuste 

1 trimestre 
2 

trimestre 
3 

trimestre 
4 

trimestre 

Proyección 
anual 
2015 

estimada 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 

de ajuste 

Gastos corrientes: 31.920,04 31.213,05       

Gastos de capital: 3.636,90 753,71       

Gastos no financieros: 35.556,9535.556,9535.556,9535.556,95    31.966,7631.966,7631.966,7631.966,76                         

Gastos operaciones financieras: 5.036,64 5.376,36       

Gastos Totales (1):Gastos Totales (1):Gastos Totales (1):Gastos Totales (1):    40.593,5940.593,5940.593,5940.593,59    37.343,1237.343,1237.343,1237.343,12                         

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

  -936 -936 -936 -936 -936  

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

 37.343,1237.343,1237.343,1237.343,12          

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

10,21        

Periodo medio de pago a 
proveedores (en días): 

 28       
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Gasto financiado con remanente 
de tesorería (afectado y/o gastos 
generales): 

        

 
 
 
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 

Proyección 
anual 
2015 

estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / 
plan de 
ajuste 

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

 491      491  

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

 33      33  

Ahorro en capítulo 4 del Pto 
consolidado (medida 8) 

         

Ahorro en otras medidas de 
gasto (medida 16) 

 412      412  
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AHORRO TOTAL GENERADO AHORRO TOTAL GENERADO AHORRO TOTAL GENERADO AHORRO TOTAL GENERADO 
POR LAS MEDIDAS relativas POR LAS MEDIDAS relativas POR LAS MEDIDAS relativas POR LAS MEDIDAS relativas 
a gastos CORRIENTESa gastos CORRIENTESa gastos CORRIENTESa gastos CORRIENTES    

 936      936  

    
 
    

    
 

 

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

 
No se ha recibido ningún aval del sector público. 

 
4444....----    Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar eInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar eInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar eInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a l pago a l pago a l pago a 
proveedores.proveedores.proveedores.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 30/06/2015. 

 

5555....----    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) 

Total 
Año: 2015 Año 2014 Año 2013 Ejercicios 



                                                                                                                                                                
 

 
 

71 

 
 

Obligaciones reconocidas Obligaciones reconocidas Obligaciones reconocidas Obligaciones reconocidas 
pendientes de pago clasificadas pendientes de pago clasificadas pendientes de pago clasificadas pendientes de pago clasificadas 
por antigüedadpor antigüedadpor antigüedadpor antigüedad 

1er. 
trimestre 

2do. 
trimestre 

3er. 
trimestre 

4to. 
trimestre 

Anteriores 

Capítulo 2 66,78 
1.151.396,2

2 
0,00 0,00 165,46 95,70 31,91 

1.151.756,
07 

Capítulo 6 0,00 14.184,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.184,45 
Otra deuda comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

TotalTotalTotalTotal 66,78 
1.165.580,6

7 
0,00 0,00 165,46 95,70 31,91 

1.195.940,
52 

    

La deuda comercial a 30/06/2015, correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes de pago, procedentes de los periodos que se 
especifican,  se ha cifrado en 1.195.940,52€.   
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6666....----    Información sobre operaciones cInformación sobre operaciones cInformación sobre operaciones cInformación sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.on derivados y otro pasivo contingente.on derivados y otro pasivo contingente.on derivados y 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 30 de julio de 2015.” 

La Comissió Informativa de Serveis Econòmis i Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al ple quedar-ne assabentats. 

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: quedar-ne 
assabentats. 

 
 
17.17.17.17.    DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRDONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRDONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRDONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 16 ESORERIA, DE 16 ESORERIA, DE 16 ESORERIA, DE 16 
D’ABRIL, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL PRIMER D’ABRIL, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL PRIMER D’ABRIL, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL PRIMER D’ABRIL, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2015, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE TRIMESTRE DE 2015, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE TRIMESTRE DE 2015, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE TRIMESTRE DE 2015, 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 MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN 
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MMESURES DE LLUITA CONTRA LA MMESURES DE LLUITA CONTRA LA MMESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALSOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALSOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALSOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.    

El secretari accidental presenta l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 16 d’abril de 2015, 
que es transcriu a continuació: 

““““INFORME DE TRESORERIA NÚM. 48/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 48/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 48/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 48/2015    

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

Informe sobre el compliment dels terminis de pagament corresponent al primer trimestre de 
l’exercici 2015, període de l’01/01/2015 al 31/03/2015. 

FetsFetsFetsFets    

 
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis de pagament de 
les obligacions reconegudes per l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM 
Fundació Castell de Calafell, referent al primer trimestre de l’exercici 2015, per donar 
compliment a 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.    
  

Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets    
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1. D’acord amb l’article 4.3. de 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, els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de 
les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Ens local, 
que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui incomplint el termini. 

 
2. L’article 4.4 d’aquesta Llei estableix que aquest informe haurà de remetre’s, en tot cas, 

als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les Comunitats Autònomes que tinguin atribuïda la tutela financera de 
les entitats locals. 

 
3. L’article 216.4 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, conforme a la redacció atorgada per 
la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor i de l’estímul 
del creixement i de la creació d’ocupació, estableix literalment el següent: 

 
“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos 
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, 
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo 
de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la 
obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en 
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las 
mercancías o la prestación del servicio. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 
treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo 
acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos 
que rijan la licitación.   
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 
treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, 
sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono.” 
 
Així, el nou règim que resulta d’aplicació és el següent: 

• L’obligació de pagament dins dels 30 dies següents a la data d’aprovació de les 
certificacions o documents que acreditin la conformitat. 
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• L’obligació d’aprovar els documents anteriors dins dels 30 dies següents al 
lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei, excepte acord exprés en 
contra establert en el contracte i en algun dels documents que regeixin la 
contractació. 

• L’obligació del contractista de presentar la factura davant el registre administratiu 
corresponent, en temps i forma, en el termini de 30 dies següents al lliurament 
efectiu o a la prestació esmentada. En altre cas, no s’inicia l’inici del còmput del 
termini per la meritació d’interessos. 

 
 El càlcul del termini de pagament s’ha realitzat en base a aquests paràmetres. 

 
 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

 
1. Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al 

compliment dels terminis de pagament de les obligacions reconegudes per l’Ajuntament 
de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell, corresponent al 
primer trimestre de l’exercici 2015, període de l’01/01/2015 al 31/03/2015, previstos en 
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, és la 
següent: 
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AJUNTAMENT DE CALAFELL 
1r TRIMESTRE 20151r TRIMESTRE 20151r TRIMESTRE 20151r TRIMESTRE 2015    
    

    
    
    

 
 
    

    
    
 
 
 
 
 

56,75     555,00          1.039.218,50           532,00                   2.131.073,82 

0,00      0,00                     0,00               0,00   0,00 

36,47 

63,46   1.323,00          4.828.432,01           41,00                     534.229,66 

0,00      0,00                     0,00              0,00                             0,00 
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OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 
1r TRIMESTRE 20151r TRIMESTRE 20151r TRIMESTRE 20151r TRIMESTRE 2015    
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PATRONAT DE TURISME 
1r TRIMESTRE 20151r TRIMESTRE 20151r TRIMESTRE 20151r TRIMESTRE 2015    
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2. Trametre aquesta informació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats 
Autònomes i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.” 

 
La Comissió Informativa de serveis econòmics i urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al ple quedar-ne assabentats. 
 
 
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: quedar-ne 
assabentats. 

 
 
18.18.18.18.    MOCIÓ PETICIÓ D'ARXIU DE LA CAUSA DEL CAS EXPERT PRESENTADA PER LA MOCIÓ PETICIÓ D'ARXIU DE LA CAUSA DEL CAS EXPERT PRESENTADA PER LA MOCIÓ PETICIÓ D'ARXIU DE LA CAUSA DEL CAS EXPERT PRESENTADA PER LA MOCIÓ PETICIÓ D'ARXIU DE LA CAUSA DEL CAS EXPERT PRESENTADA PER LA 
CUPCUPCUPCUP    
 
El proppassat 9 de juliol quatre treballadors de l’antiga empresa Expert Polymere de l’Arboç i 
dos assessors sindicals van anar a declarar al Jutjat Penal número 2 de Tarragona.  Es tractava 
d’una vista preliminar per a determinar si s’arxivava o no el cas.  Finalment la vista ha quedat 
ajornada fins el dia 2 de desembre.  La Fiscalia els reclama penes d’entre tres anys i dos 
mesos i quatre anys i sis mesos de presó, així com multes al voltant dels 3.000 euros per 
pressumptes delictes d’atemptat contra l’autoritat i contra el dret al treball. 
 
El 20 de juliol del 2004 s’estaven duent a terme negociacions entre la direcció d’Expert 
Polymere i el Comitè d’Empresa –acompanyat aquest últim per dos assessors sindicals de la 
CGT- relatives a un ERO d’extinció que Expert havia presentat.  Durant la reunió entre la 
direcció i els representants dels treballadors, els membres de la plantilla, que ja havien 
finalitzat el seu torn de treball, es trobaven dins del recinte de la fàbrica tot esperant a ser 
informats del resultat de la reunó. 
 
Un cop acabada la reunió el Comitè i els assessors van informar a l’assemblea de treballadors 
sobre l’estat de les negociacions.  Durant la celebració de l’assemblea efectius de la Guàrdia 
Civil es trobaven en les immediacions del recinte de l’empresa, fet que s’havia estat produint 
cada dia des de la presentació de l’ERO malgrat que no havia ocorregut cap mena d’incident 
fins aquell dia.  Després de l’assemblea, els assessors sindicals van marxar del recinte i se’n 
van anar a buscar el seu cotxe.  En aquell moment, i “sense que hi hagués provocació” prèvia 
(tal com consta en l’informe d’aquell dia del  propi servei de seguretat de l’empresa), es va 
produir una  càrrega de la Guàrdia Civil contra els treballadors que encara es trobaven reunits 
dins del recinte de la fàbrica. 
 
La brutal i injustificada intervenció policial va causar lesions a tres dels treballadors que es 
trobaven allà presents, els quals van haver de ser evacuats en ambulància i atesos al CAP del 
Vendrell.  En passar els assessors amb el cotxe per davant la porta del recinte i observar el 
que estava succeint es van aturar i van sortir del vehicle per a mitjançar amb la policia.  Però 
en intentar-ho quatre Guàrdies Civils s’abalançaren sobre un d’ells, que va ser agredit i 
posteriorment detingut. 
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Arran d’aquests fets, els agredits vam presentar denúncies per lesions contra la Guàrdia Civil 
als Jutjats del Vendrell.  En aquestes denúncies constava com a testimoni la resta de la 
plantilla que es trobava a l’assemblea.  Posteriorment, i com a reacció, la Guàrdia Civil va 
presentar una denúncia contra nosaltres, els denunciants, i també contra els testimonis.  
Aquesta contradenúncia va derivar en un procés penal que ens afecta als quatre treballadors i 
als dos assessors sindicals.  Cal dir que l’empresa Expert en cap moment va interposar 
denúncia pels fets que havien tingut lloc dins les seves instal·lacions. 
 
Onze anys després dels fets i del tancament d’Expert, quan els afectats esperàvem que 
l’expedient ja s’hagués arxivat, assistim perplexos al fet d’haver d’afrontar un judici en què la 
Fiscalia demana penes de presó i multes econòmiques. 
 
A data d’avui, Vanessa, Yolanda, Sandra, Juan, Pedro, Juan Antonio i les nostres famílies hem 
d’afrontar una situació cruel i inesperada.  La dilació del procés ha fet que la nostra situació 
personal i familiar hagi canviat molt al llarg d’aquests onze anys. Sandra, de 37 anys, és mare 
de dos fills de 8 i 6 anys.  Yolanda, de 37 anys, és mare de dos fills de 7 i 12 anys.  Juan, de 
37 anys, és pare d’una nena de 7 anys.  Pedro, de 66 anys, està jubilat i és pare de dos fills de 
21 i 27 anys.  I Juan Antonio, de 67 anys, també està jubilat i  té 2 fills i 4 néts. 
 
Tot axiò ha suposat un cop dur a les nostres vides i les de les nostres famílies, que s’han vist 
d`rasticament alterades pels delictes dels quals injustament se’ns acusa, amb les 
conseqüències a nivell psicològic i emocional que comporta la perspectiva d’una possible 
pena de presó.  I tot plegat pel simple fet d’haver intentat defensar els nostres llocs de treball 
i d’haver patit una agressió policial. 
 
Amb aquestes breus línies volem donar a conèixer a l’opinió pública aquesta greu i injusta 
situació i fer una crida a la ciutadania, les diferents forces polítiques, sindicals i socials a donar 
suport a la nostra absolució.” 
 
Per tot l’exposat, el grup de la CUP proposa al Ple municipal l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Expressar suport a les encausades ateses les dilacions i desproporció de la causa, que 
la mateixa Fiscalia contemplà ‘arxiu dels fets i que l’empresa en cap moment va interposar 
denúncia. 
 
SEGON. Recolzar la petició d’arxiu de la causa tenint en compte que les conseqüències per les 
vides de les persones encausades i les de les seves persones més pròximes poden ésser 
terribles. 
 
Sr. Montejo: gràcies. Farem un petit resum del contingut de la moció per be que la resta de 
grups polítics ja els hi hem fet arribar i també l’hem publicada perquè la coneix la ciutadania. 
És un cas que comença l’any 2004, en aquell moment l’empresa Expert Polimed de l’Arbós 
estava incurs en un procés d’ ERO per extinció i estava negociant amb el comitè d’empresa. 
Un dels dies d ela negociació, els treballadors estan reunits en assemblea just davant de 
l’empresa, dins del recinte, i la guàrdia civil sense mediació prèvia va atacar-los, va agredir-
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los, va entrar dins del recinte de l’empresa. A causa d’això es van generar tres ferits que van 
anar al CAP de Vendrell i posteriorment van denunciar l’agressió. Posteriorment, la guàrdia 
civil va contra denunciar aquests treballadors i alguns representants sindicals de l’empresa, 
agressions i desobediència a l’autoritat. Una denúncia posterior a la dels treballadors. Aquest 
procés s’ha dilatat en gaire bé onze anys i a dia d’avui aquests treballadors, un total de sis, 
estan incursos en una causa penal i els hi demanen multes de tres mil euros i penes que van 
des dels tes i a prop dels cinc anys. Al nostre entendre, i no només nostre, desprès explicarem 
que aquesta moció s’ha votat en altres ajuntament i fins i tot està en curs al Parlament, 
entenem que a la versió dels treballadors és clarament plausible i més que qüestionable la de 
la guàrdia civil. Això ho motivem en el fet que per un costat en tot el procés de l’ ERO no hi 
havia hagut cap tipus d’enfrontament ni de conflicte de l’empresa, que l’empresa en cap 
moment va presentar cap denúncia en cap actitud que hagin tingut els treballadors dins del 
seu recinte durant la negociació, que la pròpia empresa de seguretat que tenia 
subcontractada a Arbós, l’empresa Expert Polimed, recollia en el servei d’aquell dia i cito 
literalment: “sense mitjançar provocació la guàrdia civil carrega contra el personal”. Que la 
mateixa fiscalia l’any 2010 va plantejar l’arxivament del cas, cosa que ens fa pensar que 
només l’ insistència de la guàrdia civil per seguir mantenint el cas explica que a data d’avui 
encara aquests treballadors tinguin aquesta causa oberta. Aquesta moció no només s’ha 
presentat a l’ajuntament de Calafell sinó que al Penedès s’ha presentat en diversos 
ajuntaments i ha decidit per unanimitat, o majoria absoluta o qualificada, s’ha aprovat a 
Vilafranca, Sant Sadurní d’Anoia, Sitges, Arbós, etc. Al Parlament fins i tot, hi ha una 
proposta de resolució encara pendent d’aprovació pel ple, signada i subscrita per la CUP, per 
Iniciativa Esquerre Unida, pel Partit dels Socialistes, per ER i per Convergència. És a dir, un 
conjunt de forces que representen prop del vuitanta per cent de l’hemicicle en aquell 
moment. Per tant, entenem que més enllà de l’opinió que li susciti a cada grup polític el 
talant més o menys democràtic de la guàrdia civil, fins i tot, la presumpció de veracitat que el 
sistema actual dóna als cossos policials o fins i tot el millor o pitjor funcionament del sistema 
judicial, aquest és un cas obvi, i evident, de disfunció en el sistema de justícia, en el que la 
pròpia perjudicada, en aquest cas l’empresa, no presenta cap tipus de denúncia pels fets i 
inclòs l’empresa de seguretat avala la versió dels treballadors. Alhora, el temps transcorregut 
de gaire bé onze anys genera un estat de pressió psicològica i emocional als afectats, a les 
seves famílies i el seu entorn que entenem totalment injustificat. Per això demanem al ple 
que voti a favor d’aquesta moció que bàsicament és una declaració simbòlica als afectats i 
una petició a la fiscalia i als jutjats penals de Tarragona perquè arxivin el cas. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: passem al torn d’intervenció dels grups. 
 
Sr. Benedicto: en aquest cas únicament tenim una versió, no tenim la versió ni de la fiscalia ni 
de la guàrdia civil. En aquest cas el Jesús s’abstindrà. 
 
Sra. González: yo como apuntaba Benedicto sólo tenemos, no tenemos otra versión. No 
obstante lo que nos estáis pidiendo en esta moción es que nosotros apoyemos una moción. 
Claro, es una cuestión de orden público, de legalidad, de estado de derecho, de que como 
administración pública que somos tenemos que respetar tanto el proceso judicial comolas 
decisiones judiciales. Yo por lo que he visto son once años de dilaciones y claro estas 
personas en su momento se podran acoger a eximentes, atenuantes, pero sí que lo que 
realmente, a opinión del PP, creo que lo que se le está causando es lo que comentabas tú, 
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que es que por motivo de estas dilaciones, de este once años de procedimientos, estas 
personas estan siendo perjudicadas por esta dilación. Por eso nuestro voto va a ser o a favor 
ni en contra, voto de abstención porque no sabemos de la versión de la otra parte, la guardia 
civil, que estan encausados por atentado contra la autoridad, no sabemos si elllos pusieron 
denuncia contra la guardia civil o no, pero si que entendemos que la lentitud del 
procedimiento sí que es una causa que no tendría que estar ocurriendo hoy en dia en los 
tribunales y ese será nuestro sentido del voto. 
 
Sr. Tejedor: nada que decir, sólo que no entendemos que un proceso se pueda dilatar tanto 
en el tiempo y nuestro voto también será la abstención. 
 
Sr. Ferré: algun grup vol er un torn de dúplica? Tancament del ponent. 
 
Sr. Montejo: senzillament per matissar l’ intervenció de la portaveu del PP, la guàrdia civil va 
contra denunciar als treballadors posteriorment a aquests els denunciessin que ve essent una 
pràctica, si vostè llegeix una mica els informes anuals d’amnistia International i d’altres 
organitzacions no governamentals, que estudien casos de repressió policial, és una pràctica 
habitual la denúncia posterior dels cossos policials. Si realment hi hagués hagut algun tipus 
d’agressió per part dels treballadors, sembla plausible que la guàrdia civil l’hagués denunciat 
en primera instància. En qualsevol cas, l’objecte fonamental d’aquesta moció és precisament 
denunciar una dilació tant llarga en el temps i que tots ela agents implicats, excepte el cos 
policial que d’altra banda no gaudeix precisament dels millors referents democràtics i de 
transparència entre els cossos generals. Entenem que per la dilació en el temps aquestes 
persones haurien de ser absoltes i la causa s’hauria de tancar. Gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 17 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres de la CUP, 2 dels membres 
d’UAM i 2 dels membres d’ERC i  4 abstencions: 1 de C’S, 2 del PP i 1 del regidor no adscrit 
Jesús Benedicto Calahorra acorda: 
  
PRIMER. Expressar suport a les encausades ateses les dilacions i desproporció de la causa, que 
la mateixa Fiscalia contemplà ‘arxiu dels fets i que l’empresa en cap moment va interposar 
denúncia. 
 
SEGON. Recolzar la petició d’arxiu de la causa tenint en compte que les conseqüències per les 
vides de les persones encausades i les de les seves persones més pròximes poden ésser 
terribles. 
 
19. 19. 19. 19. MOCIÓ ADHESMOCIÓ ADHESMOCIÓ ADHESMOCIÓ ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AM) IÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AM) IÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AM) IÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AM) 
PRESENTADA PER CIU I ERCPRESENTADA PER CIU I ERCPRESENTADA PER CIU I ERCPRESENTADA PER CIU I ERC    
 
 
Els grups municipals sotasignants, demanen que sigui inclosa la present moció a l’ordre del 
dia del proper Ple municipal a celebrar en aquesta corporació. 
 
EXPOSEN: 
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Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Consitucional en relació amb l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven 
l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya 
que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució 
Espanyola, recollint d’aquest amanera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol 
de 2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al 
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 
1977, que en el seu article 1 proclama: “tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació.  En 
virtut d’aquest dret determinen lliurament el seu estatut polític I procuren també pel seu 
desenvolupament, econòmic, social I cultural. 
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurament de llurs riqueses i 
de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la 
cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del 
dret internacional.  En cap cas, un poble pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. 
 
Els Estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar 
territoris no autònoms, I territoris en fideïcomis, promouran l’exercici del dret a 
l’autodeterminació I respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la carta de les 
Nacions Unides.” 
  
Tenint en compte que el Decret 119/196, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus 
interessos comuns i genèrics. 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de catalunya, aprovada pel Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens 
locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 
110/1996. 
 
Vista la acció desenvolupada per l’Assemblea Nacional Catalana de Calafell, en pro del procés 
sobiranista per poder fer arribar al màxim de gent possible en què consisteix aquest, donar 
informació sobre la construcció del nou estat I així poder fer-lo més inclusiu. 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, el grup municipal d’ERC I el grup municipal 
de CIU, proposen al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
1. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data 
14 de desembre de 2011. 
 
2. Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
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3. Facultar l’Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat del precedents 
acord. 
 
4. Delegar en l’alcalde o el regidor o regidora que delegui per a representar 
l’Ajuntament de Calafell davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
5. Constituir amb l’ANC i els representants dels diferents partits polítics amb 
representació de consistori una comissió per tal d’establir accions comunes, des de 
l’Ajuntament de calafell, per  tal de donar a conèixer la importància de les properes eleccions, 
de caire plebiscitari, del 27 de setembre, establint calendari i dotant dels espais I recursos 
necessaris per a poder-ho dur a terme. 
 
6.  Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per a la 
Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1, de 08500 Vic, a la Direcció d’Administració 
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’ANC  de Calafell. 
 
Sr. Balaguer: senyor alcalde primer de tot intentaré ser el més breu possible. A veure aquí 
passa el següent: primer hauríem de retreure-li, una petita estirada d’orelles per un fet que 
no comprenem que és mirar de endarrerir el màxim possible aquest ple. Vostè s’ha posat en 
una legalitat i ho ha fet dins d’uns paràmetres però entenem que el que no és de joc net é 
enganyar-nos, donar-nos una data i aplaçar-lo en una altra que coincideix a l’endemà de les 
eleccions. Dit això, i per què dic això? Perquè pot assemblar que li hauria sortit la jugada. 
Però des d’ER entenem que primer no li tindrem a partir d’ara la mateixa confiança que li 
teníem en el sentit aquest que quan li demanem alguna cosa. Que és el que ha passat aquí? 
Nosaltres entenem que adherir-se a l’ AMI és una base i un fonament per poder assolir 
aquesta república catalana. Si ahir era un somni avui li podem dir que ja és una realitat el fet 
que això no té aturada. Li recordarem només una cosa: vostè en els mitjans ha recordat que 
al poble de Calafell aquí qui ha guanyat. Jo li diré, a Calafell ha guanyat “Junts pel sí”, agradi 
o no agradi. Vostè com alcalde de Calafell no va guanyar, doncs aquí passa el mateix. És na 
part dels calafellencs i a mi m‘agradaria que la respectés. Igual que vostè m’ho demana jo 
també ho diria, digui la veritat. I la veritat és que van haver unes eleccions i un número de 
vots major d’aquesta candidatura. Tem del perquè adherir-se a l’associació de municipis, 
entenem que des dels pobles hem de treballar pel fonament i les bases d’aquesta república. 
Per tant no podem perdre aquest tren, ens agradi o no ens agradi. Aprofitaríem per 
demanar-li també que el vot el poguéssim fer de forma individual. No és que estem buscant a 
les persones ni les pessigolles de ningú, estem buscant la possibilitat que les persones de 
forma transparent , democràtica i de la millor manera possible puguin exercir el seu vot. 
Nosaltres entenem que vostè va tenir un mal moment, o diguem-ho així, està encadenat a un 
pacte i a na situació. Però entenem que podria donar la possibilitat o donar-la als seus 
companys, si més no, tant de grup de pacte o del que sigui, que tinguessin la possibilitat de 
dir la seva i voti diferent. Malauradament vostès està encadenat a un pacte, l’haurem de 
respectar, però poder si vostè fos l’alcalde calafellenc que tots voldríem també hauria 
d’acceptar que els seus companys i els altres votessin diferent. Per tant, li demanem això 
d’entrada: que puguin votar diferent. I bé, llavors si comencem per partits poder començant 
pel seu partit, torno a ser repetitiu, confiem en les persones però confiant en les persones 
també els hem d’anomenar. Llavors volíem demanar que reflexionés en aquest cas i per 
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començar amb el partit dels socialistes que una de les persones que ja m’ho ha dit 
personalment que reflexionés o que tingues en compte el vot és el senyor Adrià i no cal que 
m’hagi de perdonar perquè no estic dient res malament però si que li estic apel·lant doncs 
aquell sentiment que vostè tenia, i cal recordar-lo, estic ben orgullós que vostè va ser dels 
primers a Calafell, com jo, que vàrem fundar ER, o estaven en aquell moment a ER, li 
demanaria que aquell sentiment o aquells valors que jo suposo, espero i entenc que no ha 
perdut, que ara es reflectís amb forma de vot. Jo li demano com a calafellenc, com a ER, com 
a Junts pel sí que reflexioni, que ho pensi i que a l’hora de votar es reflecteixi aquest 
sentiment que em penso que té i no ha perdut mai. Aquesta per una banda.  
 
Per l’altra banda el partit de l’ UAM li demanaria al senyor Parera, que vostè ja va fer un pas a 
la legislatura passada aprovant el dret a decidir i per tant m’agradaria que ara no fes un pas 
endarrere o que no es quedés a la meitat sinó que es quedés amb el pas sencer. Si és possible 
i pogués fer, li demanem que recolzi això. No passar res, li estic demanat i em sembla que ho 
diem bé. Llavors al igual que això, l’última és la que em posen més fàcil, em pot saber més 
greu però és una realitat. No és un retret i no haig de jugar mai amb el fet de recordar-li els 
seus nets, que recordi que la seva filla, que la seva dona,...faci i voti per vostè, pel que ha 
defensat, pel que ha dit sempre, per no enganyar a ningú i pel que creia. Per no enganyar-se 
a vostè mateix, em sembla a mi. I per això li demanaria el seu vot i que fos una persona que 
fes aquest pas que és una cosa molt normal. Sembla que li estigui demanat i només li estic 
demanant que en aquest sentit sigui una mica coherent, sigui valent perquè no passa res i en 
aquest tren no es que passi una vegada, és que passa i això no ho aturarà ningú. Això cal que 
ho tinguin clar, doncs val la pena, segon qui siguin una miqueta hàbils, apugin, afegeixin i 
pensin que Calafell no perd res pujant en aquest tren, al contrari podia perdre molt si 
s’ignora  aquest tren. No es pot ignorar perquè està aquí amb nosaltres, el tenim aquí i per 
sort diumenge va quedar ben clar si algú tenia alguna mena de dubte. Es diu bé senyor 
Parera, es diu bé. Voldria que s’acabés ràpid. 
 
Sr. Ferré: seguim. CIU. 
 
Sra. Suárez: doncs, com bé ha comentat Jacob nosaltres vam presentar això el 27 de juliol i 
era per poder debatre’l en el següent ple ordinari. El ple ordinari no va ser possible el dia 5 
d’agost, va ser extraordinari perquè es va celebrar una hora més tard i es va entendre que 
havia de ser extraordinari i no pas ordinari, tot i que podria donar la sensació que aquesta 
moció passades les eleccions del 27 de setembre no té cap mena de raó de ser i per tant 
hauria de ser una cosa que passes molt ràpid entenem que té més raó de ser que mai. Alhora 
els acords sí que hi ha un que ja no té validesa, que és el que vam afegir expressament 
relacionat amb Calafell, que era constituir amb l’assemblea nacional catalana (en endavant 
ANC) de Calafell i els diferents partits polítics una comissió per tal d’establir accions comunes, 
establir calendari, dotar d’espais i recursos necessaris per poder dur a terme, per les accions 
del 27 de setembre. Clar, estem debatent aquesta moció a 28 de setembre i per tant no és 
possible poder dur a terme aquesta comissió que hem comentat i prova d’això és que 
l’assemblea nacional catalana els demana el centre cívic, Cinema Iris, per poder fer ahir el 
seguiment de les eleccions i a una entitat del municipi, no un partit polític, se li va negar 
aquesta sol·licitud. Entenc que si aquesta moció l¡haguéssim pogut passar abans doncs 
l’haguéssim pogut parlar d’una altra manera però com ja ha explicat el Jacob n s’ha pogut 
passar per tota una sèrie d’entrebancs o de casualitats que han anat succeint. Sí que és cert 
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que nosaltres, a nivell Convergència, hem de manifestar que vam signar un compromís amb 
l’ ANC l maig de 2015, ells ens van demanar, just abans d’anar a les eleccions municipals, a 
tots els partits polítics que ens adheríssim a un compromís que ells havien establert i aquest 
és el que vam signar. El primer compromís de punts que hi havia en aquest era poder 
presentar en el proper ple ordinari del nou mandat l’adhesió del municipi en qüestió de l’ 
independència i seguint amb el compromís al què ens vam adherir i vam signar amb 
l’assemblea doncs això és el que vm intentar pensant que el podríem fer el mes d’agost i 
havent-ho de fer a finals de setembre però bé. Com be heu vist, i a més s’adjunten els 
estatuts corresponents tots sabeu de que parlem, de l’associació del municipis per l 
’independència (en endavant AMI). Tots sabeu quins són els seus objectius específics i a més 
ho diu en els estatuts que s’han presentat i en principi per ser l’inicio i ser la ponència ho 
deixaríem aquí i desprès ja entraríem en la ronda de partit. 
 
Sr. Benedicto: el Jesús Benedicto es sent calafellenc, català, espanyol i europeu. Per això 
aquesta proposta la trobo una miqueta ronyosa. Votaré en contra. 
 
Sra. González: en primer lugar, no entiendo lo que está pasando porque, perdona Jacob que 
te haga un comentario, porque si bien dices que antes no has hablado con nadie ni no pero 
ahora has hecho dos exposiciones, te has dirigido a dos personas en concreto que sí que les 
has pedido, claramente, el voto. Pues bien, yo no sé lo que está pasando en este pueblo pero 
a parte de eso estan pasando cosas. A parte de pedir el voto en público a dos personas en 
concreto que a mi entender y con todo el respeto, les pones en un compormiso delante de 
toda la gente, sí que estan pasando cosas en este pueblo. Por ejemplo personas que tienen 
comercios, personas que tienen establecimientos se estan sintiendo rechazadas por 
pertenecer a un determinado grupo político. Lo que me estáis a mi dando a entender es que. 
No, sí que está pasando sí. Es que si concretamente a estas personas a las que te has dirigido 
votan lo que tu no quieres que voten, puede haber algun tipo de represalias en el sentido de 
no te voy a comprar, no te voy a mirar. Bueno yo creo que tenemos que recuperar todos un 
poquito la cordura. Y más en esta sala de plenos que tenemos que dar ejemplo a la 
ciudadanía. Sólo queria hacerte ese comentario.  
 
Pues bien, el PP va a defender el no a esta asociación porque como ha dicho Sandra, por sus 
objetivos. Pero yo lo único que he visto en esta asociación, es que tiene un sólo objetivo, o 
sea no tiene más objetivos como ayudarnos entre municipios para colaborar en temas de 
paro, para colaborar en temas de comercio, no. El único objetivo es la independencia. Pues 
bien, y que beneficio nos va a reportar a nosotros como calafellenses la independencia? A 
ver, desde Bruselas es que nos han dicho hasta la saciedad que si Cataluña sale de la 
Comunidad Económica Europea tendría que salir los pasos de cualquier otro país que seria 
considerado un tercero. La salida del mercado comunitario supondría la imposición de 
aranceles tanto en exportaciones como en importaciones, afectaría a la economia catalana 
que vería como sus precios se elevarían respecto a los de sus competidores. La Generalitat 
tendría que llegar a acuerdos con países de la Unión Económica para fijar tarifas por 
negociaciones. Y esta negociación rápida, muchas tardan un tiempo en decidirse. En ese 
tiempo muchas empresas podrían irse a otros países, a otras comunidades. Los aranceles 
comunitaros serían inasumibles para las empresas que tendrían que salir de Cataluña lo que 
podría desencadenar la salida de un gran número de empresas internacionales. Y ahora voy a 
explicar un caso, porque a lo mejor también se piensan que me lo estoy inventando y que 
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estoy metiendo miedo. La Ford, hace unos días que pretendía invertir en Barcelona 7,3 
millones de euros construyendo una gran planta en Barcelona, ha comunicado a los 
trabajadores, y no me lo estoy inventando porque conozco a trabajadores, que si Cataluña 
llegara a la independencia esta inversión no la haría. Tambien es el caso conocido de 
Pronovias, que también ha anunciado ya su marcha de Cataluña. Son casos prácticos, yo lo 
de los sentimientos me parece ya, que los respeto, con todo mi respeto pero yo voy a lo 
práctico. Es un hecho cierto tambié, que desde el 2010 más de mil empresas han trasladado 
sus sedes a otros puntos de España dónde tienen más seguridad jurídica y una política más 
estable y seguro que una convivencia más normal. En cuanto a la moneda, Cataluña no 
tendría capacidad de decidir sobre ella con lo que aceptaría cuestiones como grupos de 
interès y la inflación. Se encarecería la vida y a debilidad económica podría causar la 
depreciación de la momeda que causaría una salida masiva de capitales. Después, en materia 
de seguridad, y ahora me espero algunas risas pero es lo cierto. Perderíamos la ayuda de 
países de la Unión Europea, de la protección de las Fuerzas Armadas, de la OTAN, ésta ayuda 
se perdería. Cataluña debería enfrentarse a la creación de un ejército propio que no sólo 
supondría un gran impacto económico sino que tambié una labor larga. La salida de Europa 
también podría suponer la salida del acuerdo de Schengen, que es el acuerdo que va sobre la 
supresión de los controles en las fronteras. Es un acuerdo integrado en el marco institucional 
y jurídico de la Unión Económica; por lo que la no pertenencia de ese tratado afectaría a los 
catalanes y a los turistas que visitan Cataluña. Esto afecta al sector turístico. No se ha tenido 
en cuenta que en el segundo trimestre del 2015, un 13 % del total de la población catalana 
se ha dedicado al turismo y esta caída supondría también un bajada del producto interior 
bruto. De hecho la independencia ya ha afectado a hoteles y comercios de este municpio. Y 
efectivamente lo puedo comprobar yo misma hablando con ellos dónde me explicaron que 
dependen un 70 % del turismo nacional y que este año ese 70 % se ha visto reducido en un 
30 % más. Que la temporada, a diferencia de otras comunidades nacionales a empezado 
este año sobre el 15 de julio. A fecha 15 de juliol los hoteles de Calafell estaban vacíos, y ésto 
repito, no ha pasado en otras comunidades autónomas. Pues bien, ésta es la primera de las 
razones por la que nosotros nos oponemos a esta adhesión. 
 
La segunda razón es porque Calafell desde el año 2011 viene recibiendo del plan de 
proveedores, aprobado por el ministerio de Hacienda, en total hasta ahora seis millones de 
euros. Todo ésto para ayudarnos a salir de la crisis, no sólo Calafell, todos los municipios del 
estado español. Bien, yo he podido tener muy de cerca, vivirlo muy de cerca porque he 
estado gobernando este ayuntamiento dos años y Juanjo cuatro años más, lo ha vivido más 
tiempo que yo; que gracias a ello, a estos planes de proveedores este ayuntamiento ha 
podido ponerse al día en el pago de las facturas de todos sus proveedores, de todas las 
personas que ha contratado para pintar, para arreglar tuberías, etc. Nos han ayudado a 
arreglar aceras, a arreglar calles, a conceder subvenciones. Nos ha ayudado también a reducir 
las cuotas de las guarderías, a reformar el club de tenis Bonavista, bueno, un sinfín de cosas. 
Además la ciudadanía también lo ha podido comprobar, en ese sentido, porque ha visto que 
desde el ayuntamiento no ha parado. No ha parado de hacer obras, no ha parado de ayudar 
a personas, no ha parado de realizar actos en un período de 4 años que ha sido de una crisis 
muy importante. A parte de eso como ayuntamiento, y partido que forma parte del 
gobierno, creemos que prescindir de las ayudas sería por nuestra parte, de éstas ayudas, una 
decisión insensata, una decisión que no nos beneficiaría para nada.  
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Otra cuestión, también perderíamos, como no, la fnanciación de la Unidad Europea. La Unión 
Europea nos ofrece financiación a toda clase de proyectos como desarrollo regional, urbano, 
empleo, inclusión social, agricultura, desarrolo rural, asuntos marítimos, pesca, investigación, 
innovación, ayuda humanitaria. Y nosotros es que no queremos que Calafell prescinda de 
ningún tipo de estas ayudas. De hecho desde Calafell se estan haciendo, se estan creando 
unos cursos y ayudando a los jóvenes  a encontrar empleo gracias a las ayudas que se estan 
recibiendo de Europa. Esto se terminaría en su día. Bueno pues para finalizar nos jugamos 
que las familias salgan de la crisis definitivamente y que no caigan en otra. Nuestra intención 
es seguir mejorando la vida de las personas, continuar hablando de empleo, no de paro y 
creemos que son los objetivos que tendría que tener esta asociación de municipios, no lo 
otro. Y por otra parte, pues bueno yo, como también mi compañero Jose Manuel, le va a 
explicar los datos de los votos de ayer. En el Baix Penedès pues lo siento mucho ha salido el 
30,35 % que sí pero ha salido el 58,72 % al no. Los municipios del Baix Penedès no quieren 
la independencia.   
 
Sr. Triadó: bona tarda a tothom. Com a partit UAM és un partit que no té ideologia polític, 
som gent que pensen d’una manera i gent que pensen d’una altra però que tots ens tenim 
mutu respecte. Tots sentim el que les persones en diem: sentiments. Uns d’una manera, els 
altres d’una altra i allà dintre en el nostre local es respecten tots. El senyor Jacob Balaguer no 
calia que ens provoquis, que fes un míting de campanya, igual que no calia que el fes la 
senyora Maite i el Ramón Ferré, l’alcalde, en cap moment ha forçat a ningú del nostre grup a 
definir quin seria el seu vot. Si ho ha retardat, o no ho ha retardat, és un tema que ha passat 
amb altres temes, amb altres coses i en altres moments però que com que farem tots una 
votació, allà veurem el que pensem cadascú de nosaltres. I a més a més jo crec que en aquest 
moment les persones tant d’una banda com d’una altra es tenen de tenir mutu respecte i el 
públic també hauria de fer igual. Perquè aquí hi ha gent que pensa de diferents maneres i a 
Catalunya, per sort o per desgràcia, hem tingut la sort de saber conviure molta gent. No de 
castellans i catalans sinó que han vingut del Marroc, han vingut d’Europa i han vingut de Sud 
Amèrica i tots nosaltres ens hem sabut adaptar i per tant passi el que passi, crec que aquest 
seria l’esperit que hauríem de mantenir tots nosaltres. Tant el meu company, Josep Parera, 
com jo pensem el que ara acabo d’expressar i el nostre partit, repeteixo, ens té respecte pel 
que decidim. El mateix respecte que podem tenir mútuament entre tots els altres companys. 
Jo senyor alcalde li agraeixo que m’hagi deixat parlar en nom d’ UAM però també li dic una 
cosa: aquí no venim a fer campanyes electorals, les campanyes j han passat, tornaren a venir 
si és el cas en un altra moment i que cadascú la faci allà on toqui i no pas a la sala de plens. 
 
Sr. Montejo: afegint al que comentaven els companys de CIU i d’ER i també per respondre a 
alguns dels comentaris que ha fet la portaveu del PP. Miri, no sé quins comerços li han 
explicat que tenen boicots per part dels seus clients. En qualsevol cas si algú ha sofert 
pressions en aquests últims mesos ha estat el poble de Catalunya per l’Estat espanyol, per 
l’exèrcit, per la guàrdia civil, amb sortir de l’euro. 
 
Sr. Ferré: si us plau una mica de silenci, si us plau. 
 
Sr. Montejo: Em sembla que no acaben d’entendre del què han anat aquestes eleccions. Si 
contra vent i marea, si les constants pressions i amenaces d’una estructura estatal hem 
aconseguit sumar més d’un 47.5 % dels vots i desprès també li diré una altra cosa. Aprengui 
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una mica de matemàtiques,. Tots els que no eren Junts pel sí o la CUP no estaven en contra 
de d’independència. En tot cas estaven en contra d’un determinat procediment per arribar a 
l’ independència. Per exemple, dins de la candidatura de “sí que és pot” hi ha 
independentistes que en qualsevol cas no estaven d’acord en les formules que plantejàvem 
altres organitzacions. Per tant, si en aquest context tant desfavorable, si en l’Estat espanyol 
amb suports a nivell internacional, portar a la capacitat i la llibertat decisòria del poble català 
hem aconseguit aquests resultats; és clar que hem fet el clic. Que no serà res igual desprès 
d’això. I en qualsevol cas no estem parlant de l’ independència, estem parlant d’un procés de 
ruptura. Per tant l’ AMI, per bé que òbviament el seu objectiu fonamental és aconseguir l’ 
independència del poble de Catalunya, més enllà d’això també planteja mecanismes per 
millorar totes aquestes problemàtiques relacionades amb l’àmbit econòmic, social, cultural, 
mediambiental. Estem parlant de ruptura, ruptura democràtica amb un Estat que no ens vol i 
ruptura social i econòmica. És això del que estem parlant i parlava vostè de l’ Unió Europea, 
de la troika, de l’euro i ens pintava les deu plagues d’Egipte. Sincerament, si l’ Unió Europea, 
la troika i l’euro són l’austericidi, són l’ imposició de polítiques neoliberals que durant trenta 
anys han estat escanyant a les classes treballadores d’aquest país, sincerament, no volem 
estar. Ja formarem nua república comú. Ja ens unirem els pobles del sud d’Europa per formar 
una relació entre lliures i iguals. Vostè parlava que el turisme a Catalunya en un 70 % és 
nacional, suposo que es deu referir de l’Estat espanyol, nacional és de Catalunya, ha de tenir 
en compte que aquest procés en cap cas és contra la resta de pobles de l’Estat espanyol en 
els quals volem tenir relacions de veïnatge, de solidaritat i d’estima mútua. És en contra de 
l’Estat espanyol que és una estructura de poder molt concreta. És un estat parasitari, extra 
activista, l’Estat espanyol és absolutament ranci i arcaic. És contra aquest estat negador de 
drets de pobles contra el que volem lluitar i del que volem sortir. No contra els pobles, molts 
d’ells submisos al mateix. I com a nota a peu de pàgina, la moció presentada per 
Convergència i ER, la CUP no es va adherir en el seu moment, senzillament perquè en el 
procés vam tenir algunes desavinences raonables sobre com havíem de vehicular el procés. 
Nosaltres vam intentar que aquesta moció es presentés en comptes de com a Moció dels 
grups municipals com a iniciativa popular amb recollida  de signatures i per tempos no vam 
poder incorporar-nos però òbviament fem nostra aquesta moció i votarem a favor. Gràcies. 
 
Sr. Tejedor: buenas tardes. Yo voy a hablar un poco más tranquilo porque yo cuando voy a 
votar, voy a votar por un programa electoral y por un partido que quiere gobernar a todos los 
ciudadanos. No voy a votar por un sentimiento que es lo que se ha hecho en este momento. 
Se ha enfrentado a los catalanes. Durante treinta años, el señor Montejo dice que este 
proceso ha ido incluso en contra de la estructura. Pero si “Junts pel si”, o junts por el 3 % 
que puede ser lo mismo, son la estructura. Si llevan treinta años haciendo estructura, 
haciendo publicidad y adoctrinando, etc. Si tienen todos los medios a su favor, pero si les han 
condenado a dar capacidad y guión en los medios al resto de partidos políticos porque 
hicieron utilización del 11 de septiembre como campaña electoral. Quiero decir, yo a parte de 
todas estas cosas, yo creo que al final ayer el pueblo de Calafell dijo lo que quería. El pueblo 
de Calafell quiere que sus gobernantes gobiernen para ellos y que quien los representa 
trabaje por las necesidades reales, no por sueños ni viajes  a Itaca que sólo llevan al abismo, 
que es lo que estan haciendo ustedes. Pero si fíjense ustedes en la composición de “Junts pel 
si”. Está compuesta por personas que no se van a poder entender, no van a poder gobernar 
y estan llevando a Cataluña a la ingobernabilidad. No les van a apoyar ni los de la CUP. 
Porque saben lo que han hecho ustedes. Los de la CUP que pueden tener un pensamiento 
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más o menos dentro de su posicionamiento no les van a apoyar a ustedes. Respecto esto 
quiero dejarlo claro, respecto al tema de las elecciones de ayer. Los vecinos de Calafell han 
votado lo que han querido y quieren votar y seguir en convivencia tranquilamente y sin nada 
que les altere el orden y ustedes es lo que llevan haciendo durante mucho tiempo; los del 
“Junts pel si”.  Quiero decirles que C’s (en endavant C’s) Calafell cree que es lamentable 
respecto al AMI que se intente etiquetar a las personas. Los derechos son de las personas, ni 
de las entidades ni de los municipios. Cada persona tiene su propio pensamiento, no se 
puede etiquetar dentro de una estructura a las personas. Calafell es mucho más que un 
municipio, Calafell son personas con necesidades reales a las que tenemos que atender. 
Vuelvo a decir lo mismo, no nos podemos enfrascar en viajes a Itaca que no llevan a nada ni 
entrar en la ingobernabilidad de una región. C’s no va a consentir con su voto que se ponga 
a Calafell al servicio de una ideología, lógicamente al servicio del independentismo menos. 
Porque C’s viene a trabajar para que los vecinos de Calafell mejoren su calidad de vida, por 
mejorar servicios, por ofrecer tanto a los vecinos de Calafell como a los visitantes un hogar 
donde apetezca vivir y donde es un privilegio visitar y disfrutar de nuestro entorno. Para C’s la 
adhesión al AMI no es más que ser cómplice de los delirios de grandeza de unas personas 
que no trabajan para todos los calafellenses ni para todos los catalanes. Adherirse a la AMI es 
ser cómplice de gastos innecesarios para Calafell porque cualquier coste que sirva para dividir 
a los vecinos de Calafell o a los vecinos de Cataluña es un coste muy elevado que no nos 
podemos permitir. Adherirse al AMI es ser cómplice de no gobernar para todos y sobre todo, 
adherirse a la AMI es ser cómplice de no solucionar los problemas reales de los calafellenses. 
C’s no sólo mostramos respeto por la pluralidad si no también por las leyes que nos rigen a 
todos; la democracia tiene que escribirse en mayúsculas, no se puede escribir con k y con  
como hacen algunos. La democracia es cumplir las leyes que nos gobiernan a todos. Ser 
catalán y ser calafellense es mucho más que una adhesión analista; para C’s ser catalán, y 
concretamente de Calafell, tiene que suponer que se pueda vivir y disfrutar de la tierra dónde 
vives sin que te pregunten de dónde vienes ni que votas ni que piensas. En Calafell estamos 
viviendo situaciones lamentables a todos los niveles; a nivel social y a nivel económico. Es 
muy triste que empresarios o comerciantes se vean perjudicados por mostrar o decir lo que 
piensan o lo que son. Empezemos a trabajar para lo que nos han votado los vecinos de 
Calafell que es para lo que decía antes, para gobernar y para gestionar para darles un futuro 
mejor y solucionar los problemas. No para meterlos en más problemas que es lo que se está 
haciendo desde estos grupos municipales que presentan esta moción. Yo creo que los 
vecinos de Calafell lo han demostrado ayer, los vecinos de Calafell quieren convivir 
tranquilamente. Cada uno en su casa puede montarse su película o su sueño, al modo de 
Peter Pan, el viaje al país inalcanzable, pero al final realidad es la que es y con el dinero de los 
calafellenses lo único que hay que hacer es gestionar y solucionar los problemas. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Ferré: bé pel partit socialista en aquest cas intervindré jo i m’agradaria doncs començar 
dient els motius del perquè la data del ple han estat aquests. Entre altres coses perquè no ha 
pogut ser abans. Com va quedar clar en el ple del mes d’agost s’havia fet ordinari, sempre 
s’havia fet, i s’havia algun ple extraordinari. I per tant, el ple d’agost per normalitat de 
l’ajuntament sempre s’havia fet d’aquesta manera. En el ple de setembre al veure com anava 
evolucionant doncs la campanya electoral i la pre campanya i tots els motius polítics que hi 
havia al país vaig creure oportú convocar el ple en principi en la data 14 de setembre. Però 
quan vam veure que això ja era dintre del període de campanya electoral i que doncs s’estava 
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produint en el si de Catalunya i de la societat una mena d’enfrontament en el què doncs 
creia oportú que per tal de discutir i per tal de debatre aquesta moció i per tal que cadascú 
pogués expressar-se d’una manera més lliure i més còmode, fer-ho el dia desprès de les 
eleccions en que el municipi de Calafell i també el poble de Catalunya doncs s’ha pronunciat 
al respecte d’unes eleccions, creia que era la data més adequada per celebrar aquest ple 
ordinari que contenia aquesta moció que estem discutint. Em sorprèn molt que hi hagi grup 
municipal, com és el de CIU, que discuteix perquè s’ha endarrerit dos mesos la data 
d’incorporació, o no, de Calafell a l’ AMI. En tot cas, la discussió era Calafell com a municipi 
incorporar-se en l’ AMI. I em sorprèn molt perquè durant quatre anys han estat governant en 
aquest ajuntament i potser perquè en aquell moment governava amb el PP, fins i tot recordo 
paraules del senyor Joan Olivella, a resposta a preguntes del públic del perquè no 
s’incorporava al municipi de Calafell a l’ AMI, doncs dient que ell no tenia aquell sentiment 
independentista i creia oportú que el municipi de Calafell com a tal no estigues dintre de l’ 
AMI. Això el senyor Olivella responent a una pregunta del públic que fins i tot hi ha el ciutadà 
aquí present que va fer aquesta pegunta. A més a més em sorprèn perquè en aquell moment 
tot i que e4stigués amb pacte amb el PP també li podia haver demanat a altres partits que 
votessin a favor de l’ incorporació a l’ AMI. Per tan tem sorprèn que ara hi hagi urgència i la 
necessitat de votar aquesta moció quan ha tingut quatre anys per fer-ho i no ho ha fet. Com 
que el tarannà de respecte i de cordialitat crec que és el que ha d’imperar e aquesta 
legislatura i a més a més, tot i que ho ha demanat el regidor d’ ER que hi hagués democràcia 
i que hi hagués un vot individual, jo com alcalde prenc la decisió que avui la votació serà 
secreta i en urna. Per tant, més democràcia que aquesta impossible. D’acord? Tothom ha 
tingut oportunitat d’expressar el que ha volgut expressar i la votació serà secreta i amb urna. 
Més democràcia, impossible. No és cap engany Jacob, és una manera d’expressar 
democràticament. Ja està. D’acord?  
 
Pel que fa a la discussió´ sobre els espais i recursos necessaris de que no s’ha disposat per part 
de l’ ANC del dia de les eleccions, de l’espai del cinema Iris per celebrar els resultats 
electorals. Feta aquesta petició per avançat que hi haguessin aquestes votacions doncs 
evidentment vaig creure oportú que no era l’espai adequat, no només per celebrar unes 
votacions per part de qui fos, per part de cap grup, sinó perquè l’espai municipal, com sap, 
ara està obert a la possibilitat de que tots els grups polítics, que així ho hem fet i abans no 
era així, poguessin també fer actes polítics en el cine Iris. Cosa que abans estava prohibit i en 
aquesta legislatura això s’ha canviat; alguns de vosaltres ho heu fet, nosaltres també ho hem 
fet. Per tant, ara el cine Iris si que és un espai de convivència social per tal de conviure entre 
tots i de reptar les diferents ideologies el cine Iris ha estat obert a tots aquells grups polítics 
que han volgut fer un acte, ha estat possible fer-ho. Cosa que ja dic fa tres mesos no era 
possible fer-ho i no només això sinó que crec que el di de les eleccions demanar poder 
celebrar el resultats electorals, creia que no era de lògica perquè no era més que posar-se en 
un cantó dels que votaven i en canvi perjudicar, o sentir una mena doncs de despreci en tot 
cas, ja decantar-se per una de les opcions polítiques que es presentaven en aquestes 
eleccions. Per aquest motiu, aquest acte puntual va ser denegat, ja dic, quan el cine Iris s’ha 
obert a totes les forces que ho han demanat i ho han sol·licitat, cosa que abans era 
impossible. I dit això doncs res més per part nostra, pel grup municipal socialista en aquest 
cas doncs ens remetem  això. No volem entrar en aquest debat en el què ja hi ha hagut 
suficient dies per fer-ho i ha hagut unes votacions que els ciutadans de Calafell i els ciutadans 
de Catalunya s’han pogut expressar. Són unes votacions que constitueixen el nou Parlament 
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de Catalunya, independentment de les connotacions plebiscitàries que se li hagi volgut donar 
a aquesta votació, però sí que és veritat doncs que el poble s’ha manifestat i que ara aquí 
també ens tocarà manifestar-nos per aquesta moció. I jo he cregut que valia la pena en 
aquest cas doncs fer un exercici de democràcia i fer aquesta votació secreta i en urna. 
Comparteixo totalment la reflexió que ha fet en Joan Maria Triadó i crec que en un municipi 
ens hem de respectar tots, hem de ser tots persones, hem de tenir tots la possibilitat 
d’empatitzar en tothom, sigui quina sigui la seva línea de pensament i sigui quina sigui l seva 
línea política i si sortim d’aquí anirem malament. Per tant jo crec que per damunt de tot hem 
de tenir respecte per tothom i en aquest cas, doncs que sigui la votació la que decideixi el 
sentit de la moció. 
 
Sra. Suárez: jo és que clar, si estem en una taula de ple, no? On tots nosaltres som regidors i 
som polítics, doncs si aquí no fem nu debat polític no sé pas on l’hem de fer. Per tant, entenc 
que tots hem de tenir respecte, educació però el debat polític s’ha de fer aquí. I sinó perquè 
no es va celebrar el ple el 14 de setembre. És a dir, vostè just acaba de comentar que va voler 
posposar-lo del 14 de setembre perquè no hi hagués un debat polític. I ara està dient un altre 
cop que entén que no hi ha d’haver debat polític. Doncs llavors és una mica, intentar buscar 
algun tipus d’excusa per salvar o justificar no es sap ben bé el que. Portem a debat polític una 
moció presentada per dos grups polítics que tenen representació en el consistori que és: si el 
municipis de Calafell s’adhereix com a soci al ‘AMI. No, si hi ha amenaces o catàstrofes o 
deixa d’haver-hi. Tot i això aprofitaré els minuts que em toquen per intentar respondre a tot 
el que he arribat a sentir. No estem parlant de seny, jo sóc de cognom Suárez, per tant els 
lligams que tinc amb algun poble espanyol són uns quants a nivell familiar. I no estem parlant 
de sentiment, de si un es sent més d’un cantó o d’un altre, estem parlant de facilitar un eina 
al territori de Catalunya perquè pugui gestionar els seus propis diners. Això per començar. 
Represàlies? Quines? De debò ens esteu dient que en tots els mitjans de comunicació a 
l’abast de l’estat espanyol i amb d’infinitat de bombardejos que he estat fent durant tota la 
campanya, nosaltres som els que hem fet les represàlies al final? De debò? Vostès han vist el 
resultat que hi v haver a Catalunya ahir? Perquè els hi agradi o no, no parlem només de 
Calafell, parlem de Catalunya. Vostès saben que en 911 municipis va guanyar la llista de 
“Junts pel sí”? saben que en 29 municipis va guanyar C’s, en 6 van guanyar els socialistes i 
en 1 va guanyar la CUP. És a dir, han vist el plànol de Catalunya de quin color és? Clar, si 
vostès es presenten en diferents formacions polítiques, cadascuna de vostès amb un 
programa que diuen que tenen, cadascun de vostès defensant un programa diferent, entenc 
que desprès no s’ha de sumar. Ah! sumen? Llavors que és? Un referèndum? Però si van dir 
que no. Si van dir que no eren plebiscitàries ni era res de tot això. Ara s’ha de sumar pel 
percentatge i si és necessari com ha passat avui a la portada de l’ ABC afegirem el 
percentatge de no perquè pugi el no. Mare de Déu! No estem parlant d’això perquè si hem 
de fer un anàlisi post 27 de setembre doncs era el millor dia per triar el ple. 28 perquè acabi 
convertint aquesta moció en un anàlisi de les eleccions del 27 de setembre, però vostè 
alcalde ho ha volgut. Nosaltres perquè ens hem queixat? A més li he explicat perfectament 
que el compromís nosaltres el vam assolir al maig de 2015 amb l’assemblea nacional de 
Catalunya; presentar en el proper ple ordinari l’adhesió a l’ AMI i així ho vm fer i vm explicar 
els nostres motius del perquè durant els quatre anys que vam estar governant no ho vam fer. 
I també vam parlar amb qui corresponia de l’ AMI que en aquell moment era el president. 
Amb així que vull dir? Nosaltres del que ens queixem és que ens hagués enganyat perquè 
vostè ens va dir que el 14 de setembre faria ple ordinari, en una junta de portaveus, i els 
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altres companys entenc que quan arribi el moment si fos necessari també explicarien, o 
justificarien o dirien el que van entendre. Potser nosaltres no ho vam entendre i per això vam 
continuar esperant resoldre aquesta moció en el proper ple ordinari perquè sinó l’altra opció 
hagués estat sol·licitar un ple extraordinari, que això ho haguéssim pogut fer. I ho podem fer, 
sap que el podem fer per tant no teníem cap mena de por en sol·licitar-ho però vam creure 
en la seva paraula i d’això ens queixem. Que el centre cívic cinema Iris vostè em digui, i això 
és el que volia que em digues, que per fi vostè ha posat la participació abast de tothom, no 
només de ciutadania sinó dels partits polítics. Ja ho va fer per les eleccions, sí. Però no ha 
facilitat el local a la Junt electoral de zona (en endavant JEZ) perquè nosaltres ho vam 
demanar a la JEZ i resulta que en el decret de locals que es posaven a disposició dels partits 
polítics no constava el centre cívic cinema Iris. Llavors ens va arribar de la JEZ dient que 
aquest local no existia i vam haver de fer la petició a l’ajuntament a través d’instància normal 
i corrent, i ens la van donar, això és veritat. Vull dir que ens ho van donar perquè en junta de 
portaveus vostès va dir que ens ho donarien però no van fer el que correspon amb la JEZ. El 
que li va demanar l’assemblea va ser fer el seguiment dels resultats i el centre cívic s’entén 
que és un centre cívic per les entitats i la ciutadania del municipi. El 9 de novembre l’ ANC va 
fer el seguiment dels resultats del procés participatiu que hi va haver en aquell moment al 
centre cívic cinema Iris i no va passar absolutament res i en aquell moment vostè no estava 
governant i per tant, doncs ostres! Potser governava el dolent de l’Olivella que donava 
facilitat a les entitats i no obria el centre cívic als partits polítics però es va facilitar aquell 
espai. El que se li va demanar és un espai per fer el seguiment dels resultats i vostè va dir que 
no sense cap mena d’explicació. La primera explicació que es veu és aquí. Clar, ara començar 
a explicar el perquè marxen empreses o no quan aquesta última setmana han aparegut els 
resultats de les exportacions i resulta que Catalunya ha tornat ha tret rècord històric en 
l’augment d’exportacions i que cada cop hi ha més empreses interessades de fora per 
establir-se a Catalunya, doncs bé existeix la possibilitat que efectivament les empreses que 
han marxat de Tarragona i per tant treball directe, i indirecte, a la nostra comarca, la de més 
atur de tota Catalunya, han marxat perquè no tenen el tercer fil del corredor del Mediterrani, 
això sí que m’ho crec. I sap perfectament que és totalment cert. Jugar amb els sentiments? El 
tercer fil del corredor del Mediterrani és el que ens connectaria amb ferrocarril de Tarragona 
cap a Europa i sabeu que el port de Tarragona és uns dels ports més ben preparats però 
resulta que té un obstacle: que és que l’Estat espanyol no inverteix el que ha d’invertir perquè 
aquest tercer fil es tiri endavant. Que nosaltres juguem amb els sentiments? Qui és qui porta 
un cor amb diferents banderes enganxades per tot el cos? No som nosaltres, és a dir, el tema 
dels sentiments és un joc brut que utilitzen vostès que em sembla que no entra en el debat, 
nosaltres som polítics i ens hem de dedicar es suposa, bé som professionals de la política es 
suposa, i el que hauríem de dedicar-nos precisament a això. No ha intentar veure 
separacions, que les famílies es separen, que no hi haurà no sé què, que no hi haurà no sé 
quants. Sinó que realment parlar, vostès que saben tant d’això de dir nova política. Doncs 
realment exerceixi aquesta nova política i no intenti dividir amb la política de la por, amb les 
amenaces i amb els insults. Això hauria de ser així. Li torno a recordar que “Junts pel sí” ha 
guanyat en 911 municipis de Catalunya. Un pais inalcanzable? De verdad? De verdad? Se 
supone que el voto lo ejerce el ciudadano y usted me está diciendo un millón novecientos mil 
votos, la suma de CUP + Junts pel sí, un millón novecientos mil votos. C’s, ah no? Entonces 
porque se suman ustedes? C’s, PSC i PP un milió sis-cents mil vots. Sí, ho pot sumar 
tranquil·lament. Catalunya sí que es pot i Unió, no es van manifestar en  cap moment. Nuls ni 
blancs valen, eh! Sumi i llavors veurà que això és així. Miri, nosaltres estem aquí, evidentment 
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que estem aquí per atendre les necessitats del municipi de la gent. I per això creiem que amb 
més recursos tindríem més possibilitat d’atendre les necessitats del poble. Tant de treball i 
tant cervell a Calafell i tant de diàleg que diuen que tenen vostès. Però si fa tres mesos eren 
dos i ara un només! Quina mena de diàleg té vostè? Mare de Déu! De C’s el que s’ha de fer 
és predicar amb l’exemple i això significa que si vostès són dialogants i saben fer nova política 
ho demostrin en totes les accions que duen a terme. En l’únic que estem d’acord és amb una 
de les frases que vostè ha dit: seamos serios, por favor. 
 
Sr. Ferré. Por favor. 
 
Sra. Suárez:  el que sí li he de demanar és aquest respecte. 
 
Sr. Ferré: si us plau el públic, si us plau. 
 
Sr. Balaguer: aquí han anat parlant desprès de jo o m’he quedat a mitges, eh! Pregunto. 
 
Sra. Suárez: res més, volia acabar això. Sí que demanaria aquest respecte que ens han 
demanat vostès que tothom el tingui. Doncs també la gent que ha vingut recolzant crec que 
és important que puguin respectar totes les opinions possibles perquè aquí estem per això: 
per parlar, per debatre i respectar les diferents opinions. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: si us plau, si us plau, si us plau. Entrem al torn de dúplica. 
 
Sr. Soler: explicar a la Maite doncs que ha apel·lat als beneficis de la pesca de Catalunya i em 
sembla que té els papers errats. Números errats, dates i tot errat. Tot. Jo com  a pescador 
doncs la veritat del mur cap al nord, nord-est, nord-oest ho passo de puntetes com ara vostè. 
Del mur cap a sud, sud-est, sud-oest em guanyo la vida. Aleshores vostè em parla de 
beneficis de la pesca, dels pescadors catalans. Jo li dic els números perquè del que vostè 
digui, em pot venir a la confraria, pot venir a qualsevol pescador de Calafell, qualsevol 
pescador de Catalunya i li pot demostrar números. Fa dos anys, gràcies al govern espanyol, 
parlo de fets, van fer un acord que els diners estan ingressats al govern espanyol. Nosaltres 
no hem cobrat. Primera, el trienni, dic una cosa que tothom ho pot comprovar. Catalunya fa 
tres anys trenta milions d’euros per tota la flota catalana; Balears vint-i-cinc milions d’ euros 
per tota la flota balear que és una tercera part de la catalana; València, similar a Catalunya, 
trenta milions d’euros com a Catalunya; tres ports que hi ha a Múrcia setze milions d’euros; 
Andalusia mediterrània cent seixanta milions d’euros. Números senyora Maite, números. 
Nosaltres no hem cobrat la veda de fa dos anys. Val? Una altra cosa, senyora Maite compari 
el benefici de la pesca, perquè soc pesador català, el meu modus vivendi és la pesca i sé de 
números. Amb els ajuts de Brussel·les, tant de l’euro, de l’ Unió Europea i tot això, li vaig a dir 
una cosa senyora Maite, als ajuts que hem rebut els pescadors catalans per renovar flota, 
maquinària, i tot del mínim 20 % i màxim 30 %. València 60 %, 50 % i 60 %; Andalusia, i 
no tinc res contra els andalusos, eh! Jo dic xifres, quantitats i es pot verificar. Andalusia 80 
%. Aleshores si alguna barca amb variació de la conca del Mediterrani es desballesta pagant 
tonelatge Brussel·les, l’ Unió Europea resulta que el pescador català té per tonelatge el mateix 
que un valencià, el mateix que jo, el mateix que un pescador de les illes, el mateix que un 
pesador de Múrcia i el mateix que un pescador andalús. Aleshores vostè em diu dels beneficis 
de la pesca catalana, senyora Maite, ara de veritat i parlo del mur cap al sud, del mur cap al 
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sud oest i del mur cap al sud est. Del mur cap nord, nord est i nord oest passo de puntetes 
com vostè. Moltes gràcies. 
 
Sr. Balaguer: per al·lusions. 
 
Sr. Ferré: no, estem votant. 
 
Sr. Balaguer: encara no hem votat. 
 
Sr. Ferré: ja, però estem discutint la moció d’adhesió a l’ AMI, eh! Imagineu-vos, val? Ho dic 
perquè està molt bé el de la pesca però estem discutint això. Centrem-nos una mica e el 
debat.  
 
Sr, Soler: Ramón , si us plau. 
 
Sr. Ferré: no, em sembla molt bé el que has dit, que aportes el teu testimoni personal. 
 
Sr. Soler: jo he fet una al·lusió a la ponència que ha fet la senyora Maite i ja està. 
 
Sr. Ferré: d’acord. Jacob, acaba. 
 
Sr. Balaguer: només eren dos coses ràpides. La primera dir-li a la senyora Maite González que 
el tema de la còrpora que també el tingués ella perquè a veure, fer-li creure a la gent que hi 
ha, com ha dit la companya, que hi ha enfrontament al municipi per coses d’aquestes. A 
veure no provi d’enganyar que no està fent la campanya al senyor Rajoy, estem a Calafell. 
Centrem-nos una miquet, aquí de tot això no passa es. És mentida, si busca algun 
enfrontament, no va per aquí la cosa. El que hi demanat tant al senyor Adrià com al senyor 
Triadó, potser és que no se m’ha entès però jo el que he volgut reflectir és que no es tingui 
por per pensar, que t’hagis d’avergonyir perquè penses diferent. Pots estar en una formació 
política i tenir totes les ideologies que vulgui i tenir gent diversa; no és aquest el problema. 
Però Home! Només una miqueta que tinguin aquest valor de pensar com pensen, dir el que 
pensen. Em sembla que és una cosa del més natural del món. Llavors entrar aquí i estar 
discutint quaranta mil coses, a veure és molt més simple, per molt que vulguin o deixin de 
voler el fet de votar aquesta adhesió a l’ AMI és un pas més  quelcom que és imparable i que 
ja ho he dit abans; és nu pas més que reflecteix el que va passar ahir diumenge. Cadascú el 
tractarà com vulgui però a Calafell diem una cosa que és molt simple i potser així acabarem 
que diu: canteu, canalla canteu, aneu fent que això és imparable. 
 
Sra Maite: ha sido un poco informativo a nivel de las ayudas que se reciben de Europa. Ni he 
dado números ni he dado cifras pero si es verdad que Cataluña, por ejemplo, por el sector 
agrario que tiene un valor importante se reciben bastantes ayudas de Europa. Quería pedirle 
mis disculpas y la próxima vez sí que le traeré números pero su caso, el caso concreto de él, 
es una caso especial, lamento. Bueno especial me refeiro a que es caso propio que es 
pescador y que quizás si no hubiese aludido a la pesca también se hubiese ofendido, no lo sé. 
No ha sido mi intención para nada ofenderle y que bueno que soy solidaria con los 
problemas que tiene que realmente lo son. Para nada los voy a negar. 
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En cuanto a otras menciones que se han hecho sobre mis alegaciones o sobre mi persona, 
sobre si estoy mintiendo o si estoy engañando sobre los hoteleros de Calafell, aquí. Yo es que 
he hablado con hoteleros de Calafell, a mí me lo han dicho el perjuicio que se les causa. Hay 
unos que no se quieren pronunciar porque realmente tienen miedo a las represalias, no se 
quieren pner hacia un lado o hacia el otro. Hacen su trabajo, hacen su faena pero este tema 
les está afectando a nivel comercial. EL compañero Ivan ha dicho que bueno este turismo del 
30 % es del sector nacional pues no es el que queremos. Bueno pus hasta que punto no 
queremos un turismo que viene de españa, por así decirlo, si es el que precisamente a los 
hoteles de aquí, de Calafell, es el que más les está dando de comer. Bueno, pues yo me 
solidarizo con ellos totalmente y es mi deber como política hacer todo lo posible. Que no 
puedo lograrlo? Pues bueno, en la intención ni mucho menos no se va a quedar. Voy a 
trabajar para que esto no siga sucediendo.  
Entonces en cuanto a lomanifestado por Sandra, dices que nosotros no sumemos ahora 
porque antes no hemos querido sumar fuerzas. Pues bien soy vosotros los que habéis 
convertido estas elecciones autonómicas en unas elecciones, en un referendum, en un 
plesbicito. Osea a la gente la teníais, yo me he encontrado con gente que me decía yo que 
tengo que votar? El sí o el no? Y explicarles a estas personas lo que tenían que hacer porque 
estaban absolutamente confusas de cómo tenían que votar en esta selecciones. Osea, ésto lo 
habéis provocado vosotros y las consecuencias las tenéis que asumir vosotros. Y las 
consecuencias son los votos, habéis votado, os habéis sumado, pues nosotros también hemos 
sumado los votos y esos votos estan claros. Esos votos nos dan un porcentaje de voto al no 
del 47 %. Perdón al revés, al sí del 47,75 %. I al no del 50 %, bueno 50,38 % ha salido el 
no. 
Sr. Montejo: primer per respondre al portaveu del PP, no sé si és un problema de comprensió 
lectora però quan em referia al turisme no m’estava referint a que no volguéssim al turisme 
de la resta de l’Estat sinó que aquest procés no és contra aquells pobles i no contra aquesta 
gent i per tant no haurien de tenir cap por i vindran tranquil·lament perquè la lluita no és 
contra ells sinó contra l’Estat Espanyol. Per tant, totalment al contrari del que ha entès; al 
contrari, volem que vingui molta gent de la esta de l’Estat i del món sencer. Som 
profundament internacionalistes i per tant no tenim res en contra de ningú. Vostè parla de 
qui té por, és que qui té por, qui realment té por no és l petit comerç de la cantonada, qui té 
por és la gran patronal, les grans entitats financeres rescatades pel l’Estat Espanyol. Aquesta 
gent sí que té por i n’ha de tenir perquè quan fundem la república no es tornaren a produir 
els actes totalment odiosos que s’han produït durant els últims anys amb rescats bancaris a 
costa de les classes populars. Aquest gent sí que té por i fa bé en tenir-ne. El partit socialista, 
Home! el senyor alcalde en concret quan parla de l’exposició del ple ordinari, vostè i això s’ha 
de dir així perquè li hem advertit en diverses vegades, en aquesta posició ha prevaricat 
reiteradament. És a dir ha incomplert nu precepte legal de forma conscient. Li hem recordat 
diverses vegades en comissions informatives, en juntes de portaveus, fins i tot en converses 
informals que la llei de bases local estableix que els municipis de més de vint mil habitants 
han de tenir un ple ordinari de forma mensual. Agost és mes hàbil, no hi ha cap excusa i 
vostè ho ha seguit posposant indefinidament amb una motivació, o a una entre altres, que 
era de caràcter plenament polític que era posposar aquest ple fins al dia 28. O sigui, no 
s’amagui perquè vostè ha incomplert la llei per unes motivacions purament polítiques i vostè 
no ha actuat com a president de la Corporació i com alcalde del municipi, i per tant 
representant a tota la gent del consistori i del conjunt de la ciutadania sinó com a membre 
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del grup socialista. Aquest és un problema, hauria de saber distingir la seva militància política 
del seu càrrec institucional.  
D’altra banda parlava del perquè no ha cedit l’espai del cinema Iris a l’ ANC i deia que era 
perquè era un acte partidista. Que és l’espai comú? El buit? Perquè qualsevol activitat que 
fem qualsevol dels parits polítics té una connotació política. Precisament l’equanimitat en les 
institucions no estar en buscar un  espai de consens sinó en donar veu a les diferents opcions 
polítiques que podem tenir projectes polítics totalment confrontats. Per tant de nou vostè 
amb aquesta acció actuava com a representant d’un partit polític i no com a president i com 
a alcalde de tots els calafellencs i calafellenques. Al portaveu de C’s i ja de pas els hi recordo 
als senyors de l’ IBEX 35 els hi diria que  
 
Sr. Tejedor: a ver si os ponéis de acuerdo, unos dicen que sí y otros que no. 
 
Sr. Montejo: vostè parla de dividir i el problema que tenen vostès és que confonen legalitat 
amb legitimitat. Parlen de símbols comuns, d’allò que ens representa a tots. És que aquestes 
eleccions si alguna cosa hem posat de manifest és que gaire bé els catalans es senten 
moralment i políticament units i això és dificilíssim . És obvi que nosaltres no ens sentim 
espanyols, i entenem per espanyol l’Estat Espanyol i tot el que això representa. Per tant deixin 
de confondre un error històric que per cert a portat a vegades a resultats nefastos de legalitat 
amb legitimitat. En aquest procés el poble català s’ha declarat sobirà i òbviament hi hauran 
d’haver unes votacions en les què es voti entre el sí i el no i amb aquestes votacions veurem si 
hi ha una majoria social, de la qual estic convençut, a favor de l’ independència. En qualsevol 
cas presentar aquest sufisme que hi ha un espai comú, que una sèrie d’organitzacions i 
partits malèvols intenten trencar per minvar la convivència, això és una construcció discursiva 
que fan vostès, no està en lloc. De fet, vostès no ha sigut capaços de mobilitzar al carrer més 
que quatre gats. Les grans mobilitzacions que ha vist aquest pas país durant 
 
Sr. Ferré: si us plau, si us plau. 
Sr. Montejo: era un frase feta i cap tipus de falta de respecte per la gent que hi ha aquí 
asseguda. En qualsevol cas si alguna cosa s’ha posat de manifest en el últims cinc anys és que 
el poble català ha fet una de les majors democràtiques i pacífiques de sobirania i 
d’autoorganització de les més importants que es coneix al continent europeu i arreu del món. 
Si vostès davant d’això l’única resposta que tenen és el que diu la Constitució, el que diuen 
les lleis o es van a visitat al senyor Obama, a la senyora Merkel, o a sir Cameron, si aquesta és 
l’única resposta que tenen, sincerament facin s’ho mirar perquè això, com deien els 
companys, és imparable. Dita la llei: insubmissió i desobediència. 
 
Sr. Tejedor: claro, democracia. Precisamente a eso me refería cuando decía que ustedes 
escriben democracia con k y con z porque la usan según les apetece y según les viene bien. 
Respecto a las elecciones ojalá algun dia se cambiara la ley electoral y valieran todos los votos 
en toda Cataluña igual, no en las zonas de menos población que valen más que en 
poblaciones más grandes. Sí contaríamos votos de ciudadanos. Se siguen hciendo ustedes 
trampas al solitario, lo digo en general, eh! O sea, esa calculadora que hace tan bien las 
reglas de tres, yo me gustaria que se la fueran pasando y hicieran los números. Aquí hay un 
ente, un grupo, una mala gama de gente, que ahora a ver cómo se las arreglan ustedes para 
gobernar. Si una gama de personas, de diferentes pensamientos políticos. El número 1, el 
señor Romeva, dice que efectivamente si fuera independiente estarían fuera de Europa con lo 
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que ello supone pero ellos siguen al abismo, no? No voy  entrar en este tema porque yo creo 
que todos los ciudadanos de Cataluña, el seny català que es el que salió a votar en el dia de 
ayer, les ha dado la lectura de lo que es realmente Cataluña que es gente con ganas de que 
les gobiernen políticos que hagan bien las cosas porque hay políticos profesionales que hacen 
bien las cosas y políticos españoles que hacen bien las cosas y políticos profesionales que 
hacen las cosas fatl, eh! Hay políticos profesionales que estan en partidos que han dejado 
una deuda en Cataluña de sesenta y cinco mil millones de euros que son profesionales 
también. Hay políticos profesionales y aquí en Calafell también, estamos en un entorno 
municipal que es lo que importa. Sí, sí claro, han hecho inversiones como la cofradia de 
pescadores que ya llevamos casi nu millón de euros. ¿Eso es una buena gestión? ¿De 
políticos profesionales? Sigo, sigo. Luego cambio un poco. Yo soy asturiano y llevo con 
mucho orgullo, sí. ¿Queépasa con los asturianos? Somos españoles y estamos en una parte 
de España que es tan España Calafell como Gijón que es de donde soy. No, como hace usted 
referéncia a los asturianos y no sé con que sentido, pues bueno. Yo le digo que yo llevo el 
símbolo de ciudadanos en el club corazón en el que entramos todos y respeto mucho 
Cataluña. Y la estimo mucho, por cualquier punto de España por la que voy hablo siempre 
bien de ella. Llevar la bandera de España porque es lo que somos sin ningún complejo 
identitario. Y aspiramos a ser europeos de primera, no tenemos problemas con ninguna 
troika. Pueden sacar ustedes su propio error y el problema es de concepto que el corredor del 
Mediterráneo no sale en Tarragona; corredor del Mediterráneo sale de Andalucia y cruza 
todo el Mediterráneo, desde Tarragona y enlaza con Europa, claro. Quiero decir que no es un 
problema de que es Estado Español esté en contra de Cataluña, es un problema de que es 
Estado Español como ustedes dicen, o el gobierno de España o los diferentes no han 
gestionado bien sus recursos y hay un corredor mediterráneo por el que pasan muchos 
pueblos de España que está paralizado. Por una mala gestión y por socios de gobierno, que 
han sido ustedes a nivel nacional, eh! Bueno, todos llevan la misma dinàmica, la dinàmica de 
la corrupción, etc. Si hablamos de temas nacionales, dice que no pasa nada en Calafell. 
¿Sabe lo que ha pasado en Cataluña? Que durante treinta años se ha desnormalizado lo que 
era normal en la calle: la convivencia. Se ha denormalizado en las instituciones.  
 
Cuando acaben sigo. 
 
Entonces ustedes han desnormalizado lo que era normal en la calle que era convivencia sin 
ningún problema y algo pasa. Algo han hecho ustedes mal cuando ahora estamos hablando 
de que vamos a votar en una urna sin la libertad. Pero bueno, algo está pasando, algo han 
hecho ustedes mal. Yo lo tengo muy claro y lo voy a hacer. Algo han hecho ustedes mal 
durante treinta años cuando han desnormalizado la convivencia en la calle, eh! 
 
Sr. Ferré: bé, jo només volia dir una cosa que s’ha dit que no havia informat que el ple 
ordinari seria el dia 14, jo vaig dir segurament eh! Vaig dir segurament. Sí, ho vaig dir tant a 
la junta de portaveus com a la CI. Això ho vaig dir i és el que vaig dir perquè jo si alguna cosa 
tinc és que soc molt prudent. 
 
Sr. Balaguer: no fugeixi. 
 
Sr. Ferré: Jo ho vaig dir. Ho vaig avançar perquè a més a més perquè vaig dir segurament serà 
aquell dia. 
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Sr. Balaguer: cito paraules textuals seves? 
 
Sr. Ferré: sí. 
 
Sr. Balaguer: deixem-ho córrer. Mateu-me-li.  
 
Sr. Ferré: respecte a la JEZ? Jo vaig informar també en una junta de portaveus que també, tot 
i que no s’havia incorporat el cinema Iris dintre dels espais de campanya electoral perquè es 
van donar els mateixos que s’havien fet per les municipals, vaig dir que estava a disposició 
també el cinema Iris. Abans de la campanya i abans, fins i tot bastant abans, estava també a 
disposició dels grups que ho sol·licitessin, el cinema Iris per fer actes polítics i així ha estat. Ho 
han manifestat diferents grups que ho volien fer, hem tingut la possibilitat de fer-ho. A partir 
d’aquí no vull entrar en el debat perquè jo crec que ja s’ha debatut suficientment la moció, 
s’ha debatut també suficientment durant aquestes setmanes de campanya, ahir va haver la 
votació i com ja he dit abans els ciutadans de Calafell, els ciutadans de Catalunya van 
manifestar el que creien oportú cadascú d’ells i a partir d’aquí doncs jo crec que no cal incidir 
més en aquest debat. Per tant dono la paraula a CIU. 
 
Sra. Suárez: és la dúplica, no? I desprès hi haurà el tancament? No Home, no, per aclarir-me.  
Veure, jo el que sí voli comentar-li a la portaveu del PP que llavors, ¿mienten en las notas de 
prensa del ayuntamiento? Porque claro, si usted me está diciendo que a los hoteleros de 
Calafell les está afectando això del que passa a Calafell, vostès han publicat una nota de 
premsa i vostès una nota de turisme dient que hi ha hagut un augment importantíssim 
respecte a l’estiu passat de l’ocupació dels hotels al municipi i als apartaments. Per tant, si per 
un banda hi han hotelers que estan afectats per això que diu vostè i no els hi venen turistes i 
per l’altra té una nota de premsa dient que hi ha hagut un augment respecte a l’any passat, 
important, de visitants al nostre municipi d’ocupació d’hotels i d’ocupació 
d’apartaments...veu que són dos coses totalment incongruents, no? Per tant en alguna s’ha 
mentit, o en les seves declaracions que acaba de fer o en la nota  de premsa que ha fet 
l’ajuntament. Però vaja, això és així. Al que està clar és que va haver una participació que des 
del 82 no es veia i aquesta participació segur que ens porta a que realment aquest 
referèndum que no es va poder celebrar doncs que es pugui celebrar d’una altra manera. I 
per tant encetar una nova etapa, els agradi més o els agradi menys. i això de la convivència? 
Si des dels partits polítics i els representants polítics deixéssim de banda el tema dels 
sentiments i no parléssim dels sentiments, estic segura que la ciutadania no tindria tants 
dubtes però com hi ha alguns que no tenen arguments objectius i que només utilitzen els 
arguments subjectius per realment intentar que la gent es decanti cap una banda o cap una 
altra, doncs ens trobem el que ens trobem. Sap que feia nua llei electoral? Quan la llei 
electoral es canviï doncs llavors proposarem. Ara per ara el que està clar és que hi ha una 
majoria absoluta del PP al govern actual amb un 44 % dels vots i té majoria absoluta, això és 
així i els percentatges per una cosa valen i per na altra no valen tant. Llavors clar és així. El 
representant de l’Estat Espanyol, el president senyor Mariano Rajoy, del govern espanyol 
perdó, ja ens va aclarir si ens quedàvem a l’ Unió Europea o no. Just a l’entrevista que li van 
fer la setmana passada en la que va constatar directament, no? A l’article 11.4 de la 
Constitució espanyola ja especifica que aquells que han nascut amb la nacionalitat espanyola 
no se’ns pot treure aquesta nacionalitat espanyola, a no ser que renunciïs. Però no te la 
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poden treure. Per tant tu t’has de quedar i ets europeu automàticament perquè tens la 
nacionalitat espanyola i això ho ha vist tothom ili va fer la cadena Ser, eh! La entrevista, Ai! 
Onda Zero perdó. No li va fer TV-3 ni l’ ARA punt cat ni cap d’aquests fantasmes que hi ha 
per allà, però bé. El que si m’agradaria és que al final el tema de les corrupteles s’ha de treure 
del d’ amunt. O sigui, contra infinitat de casos que hi ha en diferents partits polítics, fins i tot 
en el seu, eh! O no? Home en el nostre he dit que també, el que passa és que vostè utilitza 
cinquanta mil històries. Però el senyor Jordi Cañas i les seves històries. Oi! Pobrets de mi. Sap 
que passa? Que per molt que ho porti la gent les coses es saben en tot arreu i la gent sap 
que la lacra d ela corrupció s’ha de treure de tot arreu o no estic dient que nosaltres siguem 
bons des del partit polític. No ho estic dient això, estic dient que hi ha per gaire bé tothom. 
Per vostès que encara no han governat també. Llavors, ha començat vostè deixant anar 
segons quins comentaris que crec que no estan en debat però aprofitant la ben entesa i ja 
que em toca a mi desprès de vostè doncs aprofitaré i li contestaré allò que vostè ha encetat 
perquè ha anat d’aquest manera. A banda el que sí és cert és que anem a votar si el municipi 
de Calafell, com ajuntament, s’adhereix o no s’adhereix a l’ AMI. Que nosaltres el que hem 
demanat és que respecti el vot particular de cadascun dels membres que som regidors i 
regidores d’aquest consistori. El vot particular, que es voti en secret? No ho hem demanat 
nosaltres, que ens posin una urna? No ho hem demanat nosaltres. Això ha estat una 
proposta del senyor alcalde que no sé si podem, jo per a mi a nivell personal, i crec que parlo 
en nom de tots els companys, no ens és necessària aquesta urna ni aquest vot en secret. Però 
si vostès ho volen fer doncs escolta noi, ho farem. De fet no creiem que fos necessari perquè 
així, per primer cop, a proposta que ja es va fer en el seu moment i es va fer la proposta per 
l’anterior alcalde també; amb la secretària ja va ser així. El ple de constitució va ser el primer 
ple que va anar sense urna i va anar a mà alçada i va ser na proposta que es va fer amb la 
secretària prèvia a les eleccions. Per part nostra això de l’urna i el secret no ho necessitem, no 
hem amagat mai la nostra opinió i per això l’ha hem portat aquí. Jo crec que ja està, ara 
hauríem d’anar ja a tancar ponents, no? 
 
Sr. Balaguer: sí bé, jo és que parla més del que hi ha! Només tornar a aclarir un cos, bé ha 
quedat sobre la taula però s’ha comentat. De mireu si ho tenim clar que hem estat capaços 
de coincidir amb CIU per un fi comú. Doncs si hem estat capaços d’això, imagina junts el 
partit socialista amb C’s i no parlin el que és possible i del que no és possible. El que és un fet 
és que ens hem ajuntat i nosaltres sí que hem guanyat. I això ja podeu cantar que no ho 
canviareu. 
 
Sr. Ferré:perdón, el público no puede intervenir. Después en ruegos y preguntas. Vale? Ahora 
de momento es el debate político y pido respeto también  para todo el mundo. Sandra, vols 
continuar? 
 
Sra. Suárez: sí, per tancar diem que portem a votació i ara votarem de la manera que l’alcalde 
doncs posi. Nosaltres ja hem defensat que l’urna i el secret no és necessari per part nostra 
però portarem a votació el que és la proposta d’adherir-nos a l’ AMI per l’ independència que 
té uns objectius que van molt més enllà del que ha comentat la portaveu del PP. Que és un 
espai on es vol debatre, compartir iniciatives i informació per dur a terme el poble de 
Catalunya, independència que al cap i a la fi és la lectura que s’ha de fer de les eleccions que 
ahir va haver. Gràcies. 
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Sra. González: la nota de prensa, para que no se quede el público. 
 
Sr. Ferré: sí que han habido alusiones però la nota de premsa no comparava amb l’any 
anterior, no comparava, només ha donat dates d’aquest any però no comparava amb l’any 
passat. 
 
Sr. Suárez: ja li comparo jo perquè el vaig mirar. 
 
Sr. Ferré: és igual. 
 
Sr. Suárez: ja li dic jo que en relació a l’any passat. 
 
Sr. Ferré: perdoneu, només era aclarir quest tema, d’acord? 
 
Sr. Suárez: val, però que ho sàpiga. 
 
Sr. Olivella: jo voldria que l secretària ens digues si és obligatori o no. 
 
Sr. Ferré: Home, obligatori! Ho dic en el sentit que hi ha hagut regidors que. 
 
Sr. Olivella: o sigui, que nosaltres podem anar a mà alçada? 
 
Sr. Ferré: si voteu a mà alçada no es comptabilitzarà el vot perquè s’ha de votar en urna. Hi 
han hagut regidors.. 
 
Sr. Olivella: llavors ens obliga. Que quedi constància que ens ha obligat. 
 
Sr. Ferré: sí, obligo a que hi hagi un procediment més democràtic.  
 
Sr. Olivella: i no es podria votar a mà alçada? 
 
Sr. Ferré: Jo crec que ha quedat clar la posició de cada grup i en aquest cas si vosaltres creieu 
oportú votar, teniu clar la posició, no? Per tant ja està. Jo ho dic perquè hi han hagut regidors 
que han demanat vot personalitzat, individualitzat, que ha sigut el portaveu d’ ER i per tant la 
manera més democràtica i la manera millor de fer-ho és en urna i en votació secreta. És la 
manera més democràtica i més transparent que hi ha. Per tant fem això. Si no voleu votar, no 
voteu. Doncs ja està, no perdem el temps Jacob. A veure, perdem el temps! Debatem 
perdent el temps quan heu sigut vosaltres els que heu presentat la moció doncs em sembla 
una mica incongruent, no? Molt bé, recordo que els regidors votaren sí a favor de la moció, 
no en contra de la moció i abstenció és en blanc; d’acord?  
 
Sra. López: disculpi, perdoni un comentari perquè el tema de la votació, o sigui nosaltres 
farem el que diu l’alcalde però el que diu l’article 102 del ROF és: 2la votació secreta sols 
podrà utilitzar-se per a l’elecció o destitució de persones”. Per tant és perquè vostè ho 
imposa. Jo li dic perquè vostè ho ha dit però hi ha una normativa que ho diu clara. A m i el 
que no em pot treure és el meu dret de votar a mà alçada, que ho puc fer, i el vot és 
individual perquè hagi alguna persona. I sinó, s’ha de fer la sol·licitud d’una altra forma s’ha 
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d’aprovar per majoria simple per aquest plenari. Més que res perquè si vostè creu que ha de 
ser així i ho diu com alcalde, a part que està incomplint la normativa, jo ho acceptaré perquè 
és l’alcalde d’aquest ajuntament però el que diu la normativa és que no ha de ser així. Per 
tant, jo, Montse López, votaré a favor i aixecaré la mà; no em pot dir que és nul el meu vot. 

Sr. Ferré: jo ho dic perquè hi ha hagut un grup municipal que ha demanat votació 
individualitzada i per tant crec que la millor manera de fer-ho és aquesta. És la més neta i 
com no procedim a la votació per grups. 

Sra. López: és que ha dit que no ho acceptaria. 

A veure si us plau, jo crec que ahir els ciutadans de Catalunya van fer votació secreta en una 
urna i no a mà alçada i per tant crec que és una demostració evident que és el sistema més 
democràtic que hi ha. Per tant, us demano si us plau ja que hi ha hagut un grup que ha 
demanat votació individualitzada doncs que es faci d’aquesta manera. D’acord? Més que això 
em sembla que no hi ha res més.  

Sr. Ferré: em sembla que ha votat tothom. Senyor secretaria procedeixi al recompte. 

Sr. Ferré: com he dit abans pararem cinc minuts per parlar de la moció aquesta que hem de 
consensuar que s’ha presentat per part de la CUP i del PSC. 

Sr. Montejo: nosaltres ja ho hem expressat abans en quan als matisos que volíem fer. 
Entenem que potser és més productiu posposar-lo al següent ple i negociar en CI amb un 
grup de treball adequat. 

Sr. Ferré: doncs ho farem així. D’acord si us sembla bé? 

Sr. Montejo: sí, si a la resta de grups... 

Sr. Ferré: deixem les mocions sobre la taula i ho deixem pel proper ple. D’acord? Molt bé. 

Sr. Tejedor: yo quisiera decir una cosa. Que me encantaría que el dinero que se va a destinar 
a esta asociación se destinara a fondos sociales en vez de a intentar dividir a todos los vecinos 
de Calafell. Sólo quería decir eso. 

Sr. Balaguer: Ramón, jo ho faria al reves. Tot el benefici que comporti està en aquesta 
associació no el repartim, que es quedi al municipi de Calafell. 

Sr. Ferré:si us plau. 

Sr. Tejedor: es que lo pagaréis. 

Sr. Ferré: José Manuel, lo dejamos. Si queréis intervenir después en ruegos y preguntas lo 
hacemos en ruegos y preguntas. Si voleu dir qualsevol cosa ho tindreu el temps per fer-ho. 
D’acord? 
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El senyor Olivella demana que consti en acta que l’alcalde els obliga a votar en una urna. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 12 vots a favor i 9 
vots en contra, acorda: 
 
1. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data 
14 de desembre de 2011. 
 
2. Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 
3. Facultar l’Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat del precedents 
acord. 
 
4. Delegar en l’alcalde o el regidor o regidora que delegui per a representar 
l’Ajuntament de Calafell davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
5. Constituir amb l’ANC i els representants dels diferents partits polítics amb 
representació de consistori una comissió per tal d’establir accions comunes, des de 
l’Ajuntament de calafell, per  tal de donar a conèixer la importància de les properes eleccions, 
de caire plebiscitari, del 27 de setembre, establint calendari i dotant dels espais I recursos 
necessaris per a poder-ho dur a terme. 
 
6.  Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per a la 
Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1, de 08500 Vic, a la Direcció d’Administració 
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’ANC  de Calafell. 
 
 
 
20. 20. 20. 20. MOCIÓ "SOM MUNICIPI D'ACOLLIDA I MOCIÓ "SOM MUNICIPI D'ACOLLIDA I MOCIÓ "SOM MUNICIPI D'ACOLLIDA I MOCIÓ "SOM MUNICIPI D'ACOLLIDA I SOLIDARI, EN UNA SOCIETAT D'ACOLLIDA I SOLIDARI, EN UNA SOCIETAT D'ACOLLIDA I SOLIDARI, EN UNA SOCIETAT D'ACOLLIDA I SOLIDARI, EN UNA SOCIETAT D'ACOLLIDA I 
SOLIDÀRIA" PRESENTADA PEL PSCSOLIDÀRIA" PRESENTADA PEL PSCSOLIDÀRIA" PRESENTADA PEL PSCSOLIDÀRIA" PRESENTADA PEL PSC    
 
Sobre la taula 
 
 
 
21212121. . . . MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS, PRESENTADA PER LA MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS, PRESENTADA PER LA MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS, PRESENTADA PER LA MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS, PRESENTADA PER LA 
CUP CUP CUP CUP        
 
Sobre la taula 
 
22.22.22.22.    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    
 
Sobre la taula 
 
23.23.23.23.    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    
 
24.24.24.24.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
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Sr. Montejo: ja hem parlat abans de la posposició indefinida dels plens ordinaris però és que 
quest em sembla que es reprodueix també en altres organismes que depenen de l’ajuntment. 
És el cas de l’organisme autònom municipal fundació Castell de Calafell (en endavant OAM) 
que segons el seu article 9.2 dels estatus diu que el consell rector s’ha de reunir de forma 
ordinària com a mínim un cop al mes. I de nou, des de la constitució del nou consistori 
encara no s’ha celebrat cap consell. Per tant, agrairíem de nou que compleixin la normativa i 
que sinó el més aviat possible aquest òrgan de govern. Gràcies. 
 
Sr. Tejedor: yo sólo queria hacer una alusión porque como se ha aludido a un compañero, a 
Jordi Cañas, sólo decirles a Convergencia que si tuvieran la mitad de la dignidad que ha 
tenido Jordi Cañas ustedes se tendrían que reunir en los bares porque tiene sus sedes 
embargadas por corrupción. 
 
Sr. Clavero: bona tarda. A veure jo volia fer unes preguntes que fan referència a algunes 
actuacions fetes per l’equip de govern en respecte a la policia. L’actual cap de la policia, 
senyor Francisco Longo, va venir a l’última CI per explicar el resultats de l’última junta local de 
seguretat i en aquesta compareixença, contestant a una pregunta del regidor de la CUP, el 
senyor Ivan Montejo, va dir que la junta local de seguretat es solien convocar abans de l’estiu 
per entre altres coses, cito textualment: “planificar la campanya d’estiu en col·laboració amb 
altres cossos de seguretat com els Mossos i la Guàrdia Civil”. L’anterior equip de govern 
tenint en compte aquesta premissa havia convocat la junta local de seguretat a l’abril i havia 
planificat la campanya d’estiu tenint en compte els resultats que es van plantejar en aquesta 
junta local de seguretat i l’experiència de campanyes anteriors. Per això, ens ha sorprès com a 
grup, i a mi personalment com a regidor responsable de la policia fins al mes de juny que es 
contractessin sis policies interins per un procediment de màxima urgència ja que dóna la 
sensació que algú se li havia oblidat la planificació de l’estiu. Dono per suposat que aquesta 
contractació es va fer en base a un informe del cap de la policia en el què es justifiques la 
necessitat. Però em sorprèn que fins una setmana abans jo com a màxim responsable no 
hagués tingut coneixement de la mateixa. Potser si haguéssim tingut accés a aquest informe, 
que per cert hem sol·licitat en varies ocasions, ho entendríem millor. El que no podem 
entendre, mai, que algun dia vostès tingui l’amabilitat de fer-nos arribar aquests informes, és 
el procediment que es fa servir per les eleccions dels agents. I la meva pregunta és la següent, 
tenim una borsa de reposició que sorgeix de la realització d’unes proves en totes les garanties 
l’any passat, era necessari contractar a sis persones per màxima urgència? Quantes 
entrevistes vam fer? Sis? I el que és pitjor, és imprescindible que totes aquestes persones 
estiguessin relacionades d’una o altra manera amb el PSC o amb l’ UAM? El passat 20 
d’agost van tenir coneixement per una conversa casual al carrer que existien unes bases per 
la contractació de sis policies com a funcionaris interins. Com podran suposar la nostra 
sorpresa va ser majúscula ja que si aquestes bases estaven en mans de persones que podien 
optar a les places abans de la seva publicació en cap medi podia suposar un greuge 
comparatiu per altres possibles aspirants. El pregunta sobre aquest tema a la CI corresponent 
el senyor alcalde ens va contestar que havien estat aprovades a la JGL i que per algun motiu 
no s’havien publicat en el seu moment. I que en quan a la filtració de les mateixes es farien 
els esbrinaments pertinents per saber quin funcionari era el responsable i aplicar les mesures 
corresponents. La meva pregunta és: com és possible que aquestes bases estiguin a mans 
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d’aspirants abans de la seva publicació? S’han fet els esbrinaments pertinents? I el que és 
més important, vostè està segur, senyor alcalde, que les bases les va filtrar un funcionari? En 
aquesta mateixa CI el regidor responsable de la policia ens va comentar que aquesta filtració 
tenia una importància relativa ja que a fi de comptes eren unes bases com totes que no 
tenien res de particular. I la meva pregunta és: segur que són com totes? Unes bases en les 
que a l’apartat de cultura general amb vint preguntes sobre vint-i-quatre són sobre el 
municipi puntua 12 punts i l’experiència laboral en municipis de més de vint mil habitants no 
pot puntuar més de 0.625 punts sigui el temps que sigui. El temps que s’ha estat treballat en 
aquest municipi. Són unes bases com qualsevol altres? Que vint preguntes sobre el municipi 
puntuïn deu punts i tota l’experiència professional més la recompenses i distincions més les 
titulacions acadèmiques i el coneixement del català més tota la formació professional 
específica que es pugui tenir puntuen 4 punts, són unes bases com qualsevol altres? I per a 
terminar, me gustaría hacerle una pregunta al todavía presidente de la recién crecada 
comisión de transparencia y participación señor Benedicto, ¿Era usted conocedor de la 
contratación y de la identidad de los policias interinos de verano? Y si es que sí, ¿Está usted 
de acuerdo en las formas y en el fondo de esta contratación? 
 
Sr. Benedicto: en mi caso se me comentó. 
 
Sr. Ferré: Jesús, primer és el torn de preguntes i desprès farem resposta..Apuntat la resposta 
si vols. 
 
Sra. López: jo també vull fer-li una pregunta al senyor Benedicto. No té ers a veure en un 
principi amb temes de l’ajuntament però sí que és una cosa que ens afecta com a partit 
polític. En diferents mitjans ha sortit que nosaltres, algun membre d’aquest grup municipal 
de CIU, o sigui algun regidor del grup municipal de CIU, li ha fet a vostè directament una 
proposta que faci alguna actuació en contra de l’actual equip de govern, que li hàgim fet 
aquesta proposició. Jo el que vull és que vostè digui si realment, com ha sortit publicat i corre 
pel municipi que nosaltres som uns oportunistes, que és com ens titllen, d’oportunistes i que 
volem aprofitar el fet que vostè hagi tingut aquest problema. Perquè no deixa de ser un 
problema i per a mi realment és una llàstima que abans de cent dies, o als cent dies, de la 
constitució d’aquest nou govern i d’aquest consistori doncs que ja tinguem un regidor no 
adscrit. Perquè és ben cert que fa quatre anys ja vam patir, no sé si eren cinc regidors no 
adscrit, sinó recordo malament, o anaven per aquí, el que passa és que van ser al llarg del 
mandat. Doncs a mi m’agradaria, més que res perquè nosaltres mai a la vida faríem un joc 
d’aquest tipus, mai a la vida publicaríem na cosa d’aquest tipus per fer mal a nu partit polític 
o a un grup polític i com sembla ser que som la diana continua d’aquests atacs, m’agradaria 
que en aquest cas com si que és a la persona que hem anat directament a vostè. Jo en 
aquest cas tinc molt clar que no he estat, però clar jo confio en la paraula dels meus 
companys però vull que públicament, i que quedi constància en un acta que cap regidor de 
CIU del grup municipal li h anat a vostè a fer-li una proposta en contra de l’alcalde de 
Calafell. Això seria la primera pregunta o prec si vostè vol dir-ho, però jo crec, bé si vos`te el 
vol dir.  
 
Desprès em vull dirigir al senyor alcalde, és un tema que ja s’ha parlat en diferents 
comissions, és en relació a totes les instàncies que nosaltres hem presentat, hi ha de tot tipus, 
nosaltres vam començar a presentar instàncies el 17 de juliol, tenim instàncies com pot ser en 
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relació, bé la llegeixo perquè nosaltres hem exercit des del primer dia que vam entrar, que es 
va formar el consistori hem exercit el nostre control que ens pertoca com a oposició. Hem 
demanat en relació a l’acord que s’havia arribat amb el port de Segur i tenint en compte que 
a les notes de premsa diuen que s’ha pres la decisió, segons informe jurídic Ester, fer el 
pagament d’uns imports al senyor de Patricio, president del port, doncs hem demanat 
informe del gabinet jurídic Ester que és el que posava a la nota de premsa i a part que van 
demanar una sèrie de dades internes que eres les despeses anuals detallades dels locals i el 
desglossament dels deutes adquirits durant els anys anteriors; detallar els interessos de 
demora, també.  
 
El 17 de juliol vam presentar també una altra instància que deia: en relació a la contractació 
per màxima urgència de sis agents de la policia local, que en aquest cas ha fet esmen el meu 
company, Paco Clavero, els informes tècnics de la directora de Recursos Humans, de la 
Secretària, l’informe d’Intervenció i el de l’inspector en Cap de la Policia. El sistema de 
selecció de les sis persones que formaven part, els aspirants anteriors, si formaven part dels 
anteriors aspirants, quantes entrevistes s’havien fet, el sistema de valoració i per nua qüestió 
de transparència, ja coneixem com funciona la contractació de màxima urgència perquè algú 
ens va donar lliçons del que consistia la màxima urgència. Per sort tenim coneixement 
d’aquest sistema. Ja sabem que és discrecional però entenem que no s’ha fet perquè 
nosaltres entenem que vostès no ho han fet a dit, val? I que s’ha fet de forma objectiva no 
ho posem en dubte però per aquest motiu demanem aquests informes. Així mateix també 
sol·licitàvem els requisits exigits als nous policies, si han estat els mateixos que en les anteriors 
proves. Com per exemple un carnet, que en aquest cas els policies interins per norma general 
van amb na moto i necessiten el B1, no? O el B2 o na cosa d’aquestes, no? El 3 de setembre 
tornem a fer una altra instància, que en aquest cas si que vaig obtenir resposta verbal però 
no se’m va respondre a la pregunta que jo feia. Si que vaig rebre n correu del senyor 
Benedicto, com a president, de la comissió de transparència on parlaven novament del que 
ha parlat el Paco sobre la bases de policia. No tornaré a insistir però si que necessito que en 
responguin per escrit, tenen cinc dies. Des de que presenta una instància un grup municipal 
tenen cinc dies per respondre i parlem demés de seixanta dies, ja. Tornem a reclamar el 3 de 
setembre l’ informació dels policies interins, o sigui de forma reiterada, i fem esmen de quins 
són els nostres drets com a regidors d’aquest consistori com a membres de l’oposició.  
 
Així mateix el 7 de setembre sol·licitem còpia de la sentència condemnatòria contra 
l’ajuntament relativa a la denúncia presentada pel senyor Ferran Rodríguez. El motiu de la 
sol·licitud, què també l’exposem, és el seu contingut degut  l’ informació publicada al 
facebook del senyor alcalde, i posteriorment la notícia del Diari de Tarragona, perquè clar allà 
es fan una sèrie de declaracions que nosaltres ens genera una indefensió i perjudici com a 
persones de la forma que se’ns tracta al grup municipal, i en aquest moment equip de 
govern, sembla ser quan es va presentar aquesta denúncia, que tenim el dret de saber el 
contingut d’aquesta sentència. Així mateix el di 7 de setembre també presentem una 
instància que posa: sol·licitem una relació de tots els autònoms que s’han contractat vinculats 
a comunicació, informació, municipal, ràdio, web, xarxes socials, etc. On quedi detallat nom, 
funcions, retribucions mensuals, el servei que farà a l’efecte del que porten facturat. A data 
d’avui no hem rebut informació, entenem que tenen molta feina i que els cent dies doncs 
han tingut que fer totes les accions que va prometre a la ciutadania però crec que tot el que 
és els treballadors, el total de les persones que tenen al seu servei, això ho fan ràpid. També 
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som conscients, i ho sabem perquè ho hem vist com en dos dies, set informes. Per tant si en 
dos dies aquest ajuntament ha estat capaç de processar un informe de temes jurídics, 
entenem que en seixanta dies han tingut temps de com a mínim respondre a alguna de les 
nostres instàncies. Per tant, sí que és ben cert, i vull que quedi, vostè en l última comissió que 
vaig assistir quan li vaig preguntar em va comentar que em respondria quan li donés la gana. 
Espero que aquell dia arribi. O sigui que quan vostè tingui ganes de respondrem les instàncies 
i així tal qual queda constància en l’acta d’aquella comissió, doncs agrairíem. el grup 
municipal de CiU en aquest cas, perquè jo faig les instàncies en representació d’un grup 
municipal, ens faci arribar les respostes per escrit. I ja li vaig informar que em pot dir que no 
em respon però en paper perquè no és qüestió de que m’ho digui malament i, a vegades, 
d’unes formes que crec que no ens mereixem perquè a la fi nosaltres també representem al 
poble de Calafell. Gràcies. 
 
Sra. Suárez: sí, un prec. De cara a les properes eleccions com que en principi han d’haver 
unes al desembre, en relació al col·legi, institut La Talaia sí que seria interessant que utilitzeu 
dues aules perquè ahir, doncs estaven una mica escanyats, ensardinats allà, i tenint en 
compte que és un espai molt gran ha d’haver disponibilitat i que l’ institut estic segura, 
seguríssima, no posaria cap mena de pega i de fer no va posar cap. Però dues aules doncs 
que ho tingueu en compte tant per la gent que li toca estar en les meses com els 
interventors, apoderats i sobre tot la gent que va a votar doncs que no es sentin questa 
sensació de claustrofòbia ja que l’ institut, ja veig que amb benestar vàreu canviar l’ ubicació 
perquè hi hagués més possibilitats i més amplitud. Sí que també us demanaria que hi hagués 
algun espai que es visualitzés, no? Quan arriben al port, on ha d’anar a votar la gent, però 
sobre tot a l’ institut teniu en compte que es poden utilitzar totes les aules que hi ha al 
costat.  
 
Desprès en relació al que comentava la Montse s’ha d’afegir l’informe del menjador solidari 
que també està trigant molt, doncs també s’ha d’afegir al prec que ja feia la Montse.  
 
Un altra si us plau, intenteu repassar tots els acords que es porten a ple perquè o signa la 
tinent d’alcalde accidental o signa el president o la presidenta i no entenc res perquè en 
principi el president del ple és l’alcalde. Llavors no es canvia la signatura perquè entenc que 
és l’acord que es port a la CI, si més no unifiqueu criteris, si sempre són tinents d’alcalde 
doncs tinents d’alcalde, si són presidents doncs són presidents però un és d’una manera 
l’altre d’una altra, els noms i cognoms dels regidors responsables doncs uns estan escrits 
d’una manera, els altres d’una altra, llavors, doncs Home! unifiqueu i intenteu que les coses 
es presentin més o menys a veure si vosaltres ho aconseguiu.  
 
Desprès una altra cosa per finalitzar sí, ja que tenim Calafell ràdio, nova direcció, ja que tenim 
una nova programació i demès doncs trobo a faltar un programa una mica més ampli, si més 
no, del seguiment de les eleccions amb més participació al municipi des de l’any 1982. 
Llavors tenint tot els professionals que tenim ara mateix  Calafell ràdio, que han començat i 
que tenen doncs moltes ganes, s’entén, perquè just acaba de començar la programació 
doncs Home! -1, no? Que dirien en els termòmetres aquests; perquè clar entenem que un 
especial d’eleccions podia haver estat, no? I va haver un per les eleccions europees doncs 
unes eleccions com les que vam viure ahir, un especial! Però un especial de debò, no uns 
resultats així de dir ràpid, no? I també demanar-vos explicacions en relació precisament a la 
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graella de Calafell ràdio, ens vàreu dir que no hi havia cap modificació però sí que han 
desaparegut os programes, un d’ells de f molts i molts anys com és el “les gran orquestres” 
del Vicenç Soler que ha desaparegut automàticament i no sabem el motiu del perquè, tot i 
que en la CI quan el Paco Clavero li va preguntar al Jesús Benedicto li va dir que no hi havia 
cap modificació i aquest programa ja no es va passar per antena aquell mateix dimecres i la 
CI va ser el dijous: Per tant que és el que ha passat amb el programa del Mañé, Solé i 
companyia, no? Doncs en Josep Mañé i el Vicenç Soler que també ha desaparegut. Quines 
accions s’han dut a terme perquè aquests programes continuessin entenent que són 
col·laboradors que no cobres res, que ho fan altruistament, que porten molt de temps fent-
ho. Sobre tot “les grans orquestres” i que ells també han estat abans fa tres cent mil anys i 
que han tornat amb bastant força i que han desaparegut uns col·laboradors de la ràdio justa 
ara que fem anys de Calafell ràdio. Quines accions s’han dut a terme el director, quines 
accions han fet per intentar, bé que és el que ha passat i quines accions a dut a terme tant el 
director com el president de la comissió com l’alcalde perquè els col·laboradors no marxessin. 
Res més. 
 
Sr. Olivella: Montse s’ha deixat un. Em toca a mi però li cedeixo el meu espai. 
 
Sra. Montse: perdoneu però és que abans m’havia oblidat una pregunta també dirigida a 
l’alcalde o al responsable de recursos humans. En aquest cas jo em dirigeixo a l’alcalde i ell 
que delegui en quin cregui oportú. També és una de les qüestions que havíem demanat i s’ha 
fet de forma insistent en diferents comissions, tant per part del grup municipal de CIU com 
d’altres. En aquest cas també el va fer la CUP en el seu dia, és el tema de totes les 
modificacions que s’estan fent a la plantilla i sempre es diu el mateix. Que a la propera 
comissió. Perdoneu, la qüestió ara és que nosaltres tenim, sí, la qüestió és que ami em surt el 
dubte dels càrrecs de confiança. O sigui ens ha arribat que hi ha previst, ens ha arribat i és 
vox populi, i com no ens han informat a la comissió de transparència ho preguntem perquè 
vostès ho desmenteixin. Simplement això, igual que quan es va preguntar a la comissió si 
s’anava a contractar algun càrrec de confiança, un nou tècnic d’esports de forma rotund tant 
la regidora d’esports, senyora Maite González, com l’alcalde van manifestar que no s’anava a 
fer així, que la persona que està com a càrrec de confiança més propera a l’alcalde, el senyor 
que era el tècnic d’esports, continuaria fent  les seves funcions de tècnic d’esports i les altres 
funcions que se li han encomanat doncs ara ens han comentat que el senyor Pérez i el senyor 
Selma seran les pròximes contractacions, ja siguin càrrec de confiança o com externs. Són 
persones properes al partit socialista que en anteriors mandats quan han governat doncs hi 
eren. Per tant la nostra pregunta és, que per a que això no es vagi fent l bol cada vegada més 
grossa. Com va passar també en el seu dia també que es va dir que des del PP el càrrec de 
confiança que sol·licitaven era que tornés com a persona de confiança, la senyora Olga Elvira, 
i també ho van desmentir. Doncs en quest cas, bé nosaltres com a persones que ens ho han 
fet arribar volem fer aquesta pregunta al ple. Si el senyor Selma i el senyor Pérez, assessors i 
persones de confiança d’anteriors equips de govern socialistes, tornaren a l’ajuntament ja 
siguin com a autònoms o com a càrrec eventuals. Gràcies.  
 
Sr. Solé: bon tarda. Més que un prec i  pregunta són varies preguntes i em pot contestar el 
senyor Benedicto, el senyor Tejedor o el senyor alcalde, senyor Ramón Ferré, i és per parlar de 
la bandera de la qual porten parlant tots aquets més de cent dies que és el tema de 
comunicació i transparència o com podien definir una cortina de fum. I perquè ho diem? Miri 
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jo al senyor Benedicto i al senyor Tejedor els hi conegut al mateix sac per tan parlaré de C’s i 
parlo de C’s perquè són vos`tes el que van signar el pacte amb el senyor Ramón Ferré i una 
de les seves banderes, a part de voler treure les estelades i anar en contra de la gent que 
tenia un pensament diferent, fet que ja s’ha demostrat que no han aconseguit, potser vostès 
no s’imposen en cap moment. Doncs parla de la transparència que brilla per la seva 
inexistència però que per les banderes fent oposició, però en el fons governant a l’ombra. 
Llavors es parlar d’aquesta transparència que no han aconseguit. I perquè parlem de 
transparència i comunicació? Perquè una cosa que sí que hem fet en aquests més de cent 
dies que porta el nou equip de govern són CI. I en aquestes CI en les quals s’ha intentar 
donar informació diversa, han donat l’ informació que vostès han volgut. I altra informació 
que ens arriba pel carrer com altres companys ja han comentat, i que segurament 
respondran, no ens arriba. Per tant sinó ens ho explica a les CI doncs ho preguntarem al ple. I 
ho preguntarem al ple perquè necessitem respostes que li hem de donar a gent. Una part 
d’aquestes preguntes que sí que faré jo a continuació és degut a la manca que hi ha d’un 
regidor de cultura, un interlocutor entre les entitats i l’ajuntament. Aquestes entitats 
preocupades perquè s eles està canviant d’ubicació, d’un centre a l’altre. Que faran en el 
centre cívic o Cal Fricando o el Sindicat? És molt lamentable i molt vergonyós que ens hem 
d’assabentar pel carrer i que no s’expliqui en CI que són cada quinze dies, dijous torna a 
haver una. Ara potser sí que dijous era el moment d’explicar-ho. Per tant una primera 
pregunta va en aquest sentit. Desprès l’alcalde que és una persona que diu que vol ser molt 
pròxima, que diu que en el seu despatx rep i que ara vol muntar un sofà, un chester, doncs 
que no ho trobem ni bé ni malament, però també les CI són per informar, no només per 
parlar amb el poble i deixar de banda en quest cas, a l’oposició. Perquè vostè va dir en el seu 
moment que si nosaltres voleiem tenir alguna responsabilitat, inclús, com té el grup de C’s, 
doncs era perquè havíem de ser constructiu, havíem de tenir diàleg i tots aquests aspectes. 
Vostè no deixa que nosaltres siguem constructius ni que tinguem diàleg perquè no ens 
informe de les coses i van a la seva. Comunicació i transparència? Doncs informin, si us plau. 
Hem hagut esperar, més de cent dies perquè hi hagués el primer ple ordinari. S’ha comentat 
en varis punts que han hagut en l’actual ple, no li demanarem un informe a Secretària per no 
posar-lo entre l’espasa i la paret però segurament la prevaricació que hi hagut en aquest 
sentit de no fer plens ordinaris tindria molt a dir. Això ho trobem vergonyós. Per tant vostès 
han tingut ocasió de fer plens ordinaris, no poden dir que no. Vostès sabien que quan es van 
convocar unes eleccions catalanes s’havia de convocar un ple en el qual s’havia d’escollir les 
persones que representarien al municipi en les meses electorals. Podi haver aprofitat aquell 
mateix ple per fer un ple ordinari i passar tots aquests punts que durant moltes CI s’han ant 
passant. No ho han fet perquè no han volgut. 
 
Sr. Ferré: si us pla, podeu apagar els mòbils? 
 
Sr. Solé: han hagut ocasions per fer plens ordinaris. Si de la mateixa manera que un ple 
ordinari que en principi ha de ser el primer dilluns de mes, a la tarda. Perquè per una hora es 
va passar a ser extraordinari? Aquest ha de ser ordinari quan han passat més dies? Que vol 
dir? Que els dies són més curts que les hores? Segurament hauríem de parlar molt sobre que 
aquest ple fos extraordinari però no entraren en aquest debat, només diem la manca de 
debat, la falta de comunicació. Una falta de comunicació, i aquí si que miro directament a 
C’s, en la qual van pactar en un dels seus punts que era comunicació i l’únic que comuniquen 
és portar claca per fer pressió i per fer-nos callar, cosa que no farem. Per tant, la meva 
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pregunta és quan començaren a fer el que realment van dir que és comunicar i explicar les 
coses a l’oposició? Tantes CI perquè dos persones a final de mes cobrin per assistències? 
Doncs això no ho trobem correcte. Si volen fer CI cada quinze dies nosaltres ho acceptem 
però informin, que no sigui el carrer la nostra font d’informació. Moltes gràcies. 
 
Sra. Verge: jo només tinc una pregunta. I parlant també de CI també ens agradaria que ens 
informéssiu de quelcom que ens hem assabentat pel carrer, que el banc d’aliments ha canviat 
d’ubicació. Ens alegrem ja que l’anterior equip de govern ja tenia aquesta intenció. El que 
també ens agradaria saber és ben bé quin regidor gestiona el tema del banc d’aliments, si és 
el regidor Jesús de transparència o la regidora de Benestar. Ens agradaria que ens ho 
informessin. 
 
Sr. Ferré: Jesús, pots començar a respondre si vols els precs que t’han fet al·lusions. 
 
Sr. Benedicto: el tema del banc d’aliments, la regidoria és la de Benestar Social. Jo estic allà 
col·laborant, simplement; però la responsable és l’Elena. Aquest divendres ha sigut el primer 
divendres que hem repartit allà, a l’ antic mercat. 
 
Sra. Verge: com a voluntari o com a regidor? 
 
Sr. Benedicto: Sandra, del tema del cansi de graella, efectivament el Vicenç Solé i el Matinero 
j no farà aquest programa. Llavors, jo em vaig assabentar perquè el vaig preguntar al 
director. Dic, escolta, quina variació hi haurà al programa? Hi ha aquesta. I què ha passat? 
Doncs mira, que el Vicenç Solé degut a temes personals ja no vol fer aquest programa. Per 
tant, que vaig fer jo? Primer vaig parlar amb el Matinero, amb el Mañé, i em va dir el mateix, 
jo per mi sí que continuaré aquest programa però el Vicenç Solé per temes personals no vol 
continuar. Bé, vaig parlar amb el Vicenç Solé; Vicenç que ha passat? Mira noi, que jo ja fa 
molts anys i per temes personals...o sigui que em va justar els anys i els temes personals i no 
vaig sortir d’aquí i clar davant això jo no- 
 
Sra. Suárez: i que farà? Ràdio a Cunit. 
 
Sr. Benedicto: no sé. Potser li agrada més Ràdio Cunit que ràdio Calafell. A mi va ser la 
respost que em va donar. Cap més. Jo pregunto coses directes. Continuant amb la ràdio, 
Montse López, les dades de personal i tal, jo no tinc aquesta comunicació que diu tu però 
estan a l’abast. O sigui el resultat de les persones que són noves, el que cobren i tot això està; 
si el vols demà jo te’l porto però jo no tinc la demanda teva. 
 
Sra. López: vostè em comenta del tema de comunicació, no? Ah val, això li demano a un 
tècnic que em faci n informe i amb això ja és suficient. 
 
Sr. Benedicto: si m’ho haguessis demanat a mi sense cap problema. O sigui no hi ha cap 
problema per donar-te’l.  
 
Sr. López: perdoni, però és que les instàncies com la seva regidoria depèn d’alcaldia jo les 
adreço a alcaldia i per tant des d’alcaldia es suposa que tenen personal suficient, i crec que 
ara tenen més que abans, i que han d’adreçar les instàncies al tècnics, al regidor que creguin 
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oportú. Pe`ro això ja és un tema de funcionament intern que jo Déu em guardi de posar-me 
en aquest ema de funcionament intern de l’ajuntament. 
 
Sr. Ferré: Montse, t’està contestant el regidor. Deixa que acabi i llavors ja. 
 
Sr. Benedicto: o sigui que el circuit a mi no m’ha arribat. Si m’arriba amb cap problema jo 
tindria per donar-te aquestes dades, eh! No tinc cap problema. Eferent a aquesta notícia que 
diu tu, no sé a quina premsa ho has llegit. No serà un farol? Perquè jo en cap moment he 
parlat jo d’això. No sé si ha sigut en algun blog o en algun facebook poder però en premsa. 
 
Sra. López: jo el que vull és que vostè digui si és veritat o és mentida que vostè ha parlat amb 
alguna persona. El mitjà desprès li comento perquè no li puc dir ara. 
 
Sr. Benedicto: efectivament jo no he parlat amb cap moment en cap persona, eh! 
 
Sra. López: gràcies. 
 
Sr. Ferré: que més? Ja està? 
 
Sr. Benedicto: no, no. Havia alguna cos més, no? Ah, sí! el senyor Clavero. En van comentar 
a l’inicio del nostre mandat, aquí del nou ajuntament, que per temes de seguretat era 
imprescindible contractar sis persones per la via ràpida perquè era el tema de l’estiu i tal. I 
que aquestes persones serien persones que ja havien fet les pràctiques, que ja havien exercit 
en altra municipi. No vaig trobar res d’estrany. Amb això, no vaig veure cap història, vaig 
confiar en el consistori. 
 
Sr. Ferré: perfecte. Que més? Ja està? 
 
Sr. Triadó: suposo que contestaré al tema de la policia que és el que d’alguna forma en toca 
més directe, no? Jo suposo que l’experiència que teniu, o que heu tingut, us marca les pautes 
que ens hem marcat també nosaltres. El Cap de policia és un responsable que està manat per 
l’equip de govern, que li dóna les instruccions l’equip de govern o l’ajuntament en aquest 
cas. I si quan vam entrar vm decidir que es tenia que contractat gent va ser perquè nosaltres 
li vam demanar al Cap de policia que volíem uns serveis determinats, volíem un policia de 
proximitat determinada i per tant vam fer el mateix que vosaltres vàreu fer al 2011 quan 
vàreu contractar també a sis agents de durada del 6 de juny al 5 de setembre; que també es 
va fer per màxima urgència. Igual que desprès ho vàreu fer amb nou agent durant el mes 
d’abril que per cert els contracteu de l’1 d’abril al 30 de juny i desprès teniu que fer 
immediatament una pròrroga perquè no havíeu calculat que tenia que durar tot els mes de 
juliol i agost, eh! Això són documents que estan a l’ajuntament i que tothom els pot 
demanar, vull dir. Nosaltres hem fet el mateix que vosaltres i que a més a més ens van 
comprometre a que faríem les bases per fer presa i...escolta’m jo et demano que em respectis 
de la manera que t’he respectat jo i que t’he escultat, m’entens?  
 
Sr. Ferré: al ple es contesta com s’ha fet sempre, per favor. És que sempre s’ha fet així. 
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Sr. Triadó: escoltem, Ramón, perdona alcalde. Fa quatre anys ens passava a nosaltres i teníem 
que tragar. Ah! vull dir doncs comportem-nos els uns i els altres. Jo et dic el que hi ha, ara 
s’han fet unes bases però que com va passar en alguna altra ocasió en el vostre mandat, 
l’escola de policia les pot trobar mal fetes perquè s’exposen. Les pot trobar mal fetes i tirar-
les enrere i si estan mal fetes doncs les tiraren enrere. Quan no ho ha fet, desprès d’estar 
exposades i tot, és perquè estan ben fetes. Per tant no li busquis puntes al llapis perquè si 
estan aprovades i l’escola de policia de les ha mirat i no les ha rebutjades es que estan bé 
perquè es mantenen dins dels límits establerts per la mateixa escola de policia. En quan al 
tema de procediments, segui el mateix procediment que es seguia. Es van publica, jo vaig 
demanar que m’informessin perquè no volia fer una cosa que no s’hagués fet abans i vaig 
demanar el procediment de publicacions i s’ha seguit el mateix procediment que s’havia 
seguit abans. Per tant el tema de procediments de publicacions ha seguit el mateix. 
Segurament potser canviarem alguna cosa perquè quan s’aprovi per la JGL que ja es públic i 
ja es pugui posar a la web, a les pàgines de l’ajuntament perquè així ja és públic i per tant 
posem-les , no esperem que es tinguin que publicar al Butlletí o al DOGC. Per tant aquest 
tema el modificarem i us ho comentem abans. En tot cas no em volia referir a res més de 
l’agenda d’això. No vull tocar més temes sobre el personal de la policia per una raó molt 
concreta: perquè toca a persones i quan una gent busca feina i vol treballar doncs de 
vegades, i no em posaré amb els temes de designació directa ni policies interins que s’havia 
fet per la via directa; no m’hi posaré, eh! Per tant, deixeu que treballem, deixeu que fem. 
Estem a la vostra disposició pels aclariments que facin falta i en quan a les bases que van 
sortir abans de temps, m’hagués agradat trobar a la persona però no acusarem a ningú sense 
tenir proves concretes. No ens ha molestat que sortissin al carrer perquè ja estaven aprovades 
per l’ajuntament, ho torno a dir, estaven aprovades per la JGL i per tant ja eren públiques. El 
que em sap greu és que sortissin en un document Word que es podia modificar i podia 
portat a confusions si algú hagués anat malintencionat. I per tant vaig dir que no era que no 
s’entenia que haguessin sortit al carrer sinó de la forma que havien sortit al carrer. Per tant 
alcalde jo no tinc res més que aclarir. 
 
Sra. Rubio: volia contestar a la Maria Verge del tema del banc d’aliments. T’ha contestat però 
jo et contestaré perquè s’ha fet el canvi. Si el vols saber, jo tu explico? Ah! ja ho saps? El 
perquè de l’ ubicació que teníem que sortir del Parc de la Sínia? S’ha fet, jo em vaig 
assabentar en qüestió de dues setmanes perquè resulta que teníem, t’ho explico ràpidament 
perquè s’ha fet tant ràpid perquè m’he trobat la situació. Quan es començava...si em deixes 
explicar? 
 
Sr. Ferré: Maria li has preguntat el canvi d’ubicació, perquè? I perquè el senyor. No, no sí que 
ho has preguntat, perquè s’havia canviat l’ ubicació? Sí Home. Bé, Maria deixa respondre. Bé, 
és igual doncs donarem més informació. 
 
Sra. Rubio: donarem més informació a la ciutadania si et sembla bé. 
 
Sr. Ferré: si us plau això no és un debat, és un torn de precs i preguntes no feu debat. 
D’acord? Gràcies.  
 
Sra. Rubio: els motius que hi ha hagut pel canvi d’ubicació del banc d’aliments, efectivament 
estava a la masia Vilarenc, sabem que la masia Vilarenc properament pertanyerà a Treball i 
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n’hi hauran unes empreses i llavors es tenia que canviar. A més a més perquè hi ha una 
subvenció que s’ha de fer fins abans que acabi l’any de tot el tema del jardí dels voltants de 
la masia del Vilarenc. Perquè vam anar allà? Per ubicació perquè és més fàcil perquè no s’han 
de traslladar els aliments d’un cantó a l’altre, perquè s’emmagatzemen a les neveres. Vaig 
demanar que una de les neveres s’habilités perquè hi hagués possibilitat de gestionar 
aliments frescos, cos que no s’havia fet mai però bé, hi ha aquesta possibilitat sobre la taula i 
desprès el tem perquè el senyor Benedicto està allà? Perquè fa de voluntari i ho explicaré 
senzillament. Jo he considerat que una persona com la que hi havien, dos persones de serveis 
socials que hi havia els divendres amb el repartiment d’aliments quan era una gestora 
pressupostària i l’altre coordinador, eren dos persones que es necessitaven dintre del despatx 
per treballar i la feina de repartir tiquets la pot fer una auxiliar administrativa. Per això el canvi 
exclusivament, no per altra cosa. Llavors que passa? Ho gestionarà des de l’ajuntament, els 
aliments, com s’ha fet sempre. El voluntaris, entre els que hi ha el senyor Benedicto, 
juntament amb el Patricio, seran els que em vagin informant del material que queda, que 
vagin fent inventari perquè des de serveis socials es puguin anant fent les compres pertinents. 
Simplement i exclusivament per això. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: si us sembla contesto a les que falten. A veure, les instàncies sinó heu rebut 
resposta, en teoria l’havíeu d’haver-la rebut. Vull dir que sinó la rebeu avui, la rebreu demà o 
passat demà. O sigui totes les instàncies estan despatxades perquè es contestin i en principi 
hi haurà una respost. Algunes d’elles unitària, eh! Perquè en alquens demaneu informe si 
coses que el que es fa venir a consultar adient. O sigui són expedients que es tramiten en la 
JGL o en el ple, doncs són expedients que estan a l’abast de tots els regidors i que podeu 
consultar els informes. Igualment amb el contingut de la sentència del Ferran Rodríguez. Del 
Ferran Rodríguez hi hagut una sentència d’una inspecció de treball que el que diu és que li 
reconeix que estava, o que hauria d’haver estat, en plantilla des del 2012 fins ara, fins l gener 
d’aquest any. Llavors això és el que diu la sentència bàsicament però també està a disposició 
vostra i el que no s’ha contestat doncs ja dic sinó ha sigut avui, em sap greu però hauríem 
d’haver contestat ja, eh!  
Desprès sobre les contractacions, les modificacions de plantilla, informarem a la CI del dijous 
de la modificacions que s’han fet fins ara. I la resta que diu vostè que ha sentit per allà i que 
no sé que. Tot això com no hi ha res, en principi fins que no es produeixin aquestes 
modificacions i fins que algunes d’aquestes modificacions que són temporals no es portin a 
terme amb el concurs adequat i amb el procediment adequat doncs evidentment donarem 
compte més endavant. Jo vaig dir que donaríem compte de les modificacions que hi 
haguessin en la plantilla quan s’haguessin produït totes. És veritat que s’han produït algunes i 
donarem compte en la CI de les que s’han produït fins ara. D’acord? El mateix pel tema 
d’autònoms i càrrecs de confiança, de moment no tenim ni càrrecs de confiança i autònoms 
tenim alguns però ja dic que no s’ha fet encara, s’ha fet un procediment temporal però s’ha 
de fer el definitiu. Per això que mentre es fa tot el procediment doncs s’ha hagut de fer 
temporalment. D’acord?  
 
El tema de les eleccions del 20 de desembre, del col·legi la Talaia, ho estudiarem. És una 
proposta que en tot cas la secretària pren nota i podem fer habilitar dues aules. Del tem a del 
Port doncs sí que és veritat que potser ha faltat una mica de senyalització, vam fer uns 
cartells amb un plànol també ubicant l’espai perquè sabíem que er difícil però ens hem trobat 
amb un problema i és que la junta electoral ens va dir a poc temps de les eleccions que hi 
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havia una taula més a l’oficina de benestar social i per tan tes feia impossible la cabuda en 
aquell espai. Vam intentar mirar si es podia partir el cens d’alguna manera que poguéssim 
utilitzar tant l’oficina de turisme del port com el despatx local de benestar social però vam 
veure que segurament dividirien familiars o matrimonis, doncs que un votaria en un lloc i 
l’altre en un altre i per no fer-ho així doncs vam decidir al final n espai únic en el que 
poguessin cabre aquestes taules. Sí que és veritat que no va estar condicionat com hauria 
d’haver restat però tampoc disposàvem de més local en aquest espai. Gratuïtament ens ho 
ha cedit el port i per tant doncs vam habilitat aquell espai de la millor manera. Van posar 
unes llums provisionals, vam posar na moqueta al terra i bé vam  posar les taules en aquest 
espai perquè estiguessin cm a mínim en unes condicions de cabre i de poder fer efectiu el seu 
vot. Sí que és veritat que de cara a un proper context electoral que serà el 20 de desembre, 
sembla, veurem, a veure quin tipus de senyalització posar-hi perquè la gent estigui orientada, 
d’acord?  

Al tema d’unificar criteris en quan als càrrecs electes, això és una cosa que trasllado, en tot 
cas, a Secretaria perquè és un tema que han de solucionar i si hi ha hagut algun error doncs 
corregir-lo i ja està.  

La manca de regidor de cultura que ha dit el senyor Rafel Solé, miri regidor de cultura hi h 
un, que és el senyor Joan Maria Triadó però a més a més si vostè m’ha dit que no hi ha 
interlocutor amb les entitats això no és veritat perquè interlocutor n’hi ha. Interlocutor és la 
senyora Lluïsa Lastra. Les entitats culturals que moltes d’elles són educatives, com les AMPES i 
altres entitats i també tenen interlocució i en aquest cas ja s’ha començat a parlar amb 
algunes d’elles per poder ubicar-les en un lloc en el què estiguin en nues millors condicions d’ 
on estan ara. Perquè a l’edifici del sindicat sí que és veritat que fa temps que es ve fent una 
activitat però ni té els aïllaments adequats ni té l’aire condicionat ni té la calefacció ni té nues 
condicions òptimes per fer activitats i per tant s’ha cregut oportú aprofitar que hi ha un celler 
al Bolavà doncs de ficar-hi algunes de les entitats al celler del Bolavà perquè allí sí que reuneix 
unes condicions òptimes i a més a més hi ha un vigilant. És per aquest motiu que s’ha 
demanat a algunes entitats que comencin a fer trasllat per ubicar-les en un espai més 
adequat i a més a més vigilat.  

El tema del ple ordinari ja li he contestat per activa i per passiva, crec que no val la pena 
entrar més en aquest tema. 

I miri de comunicació el primer que ens hem trobat és una web que no funcionava i que per 
penjar una notícia havíem de destruir-ne una altra i per tant encara estem intentant arreglar 
l’estructura de la web, eh! Imagineu-se com estem ara a l’ajuntament de Calafell, estem 
intentant que no peti. I en la propera CI hi haurà un informe de com està la web i haurà un 
informe també de com ens la hem trobat. Aquesta és la realitat. Una web totalment 
desestructurada, una web que feinada hi havia per fer-la funcionar i això és el que tenim. Per 
tant, quan parlar de comunicació, ja ens agradaria poder comunicar tot el que fem perquè 
com fem tantes coses, cosa que abans difícilment passava, doncs el que hi ha és això, no? 
Que quan es fan tantes coses sempre tens alguna que no pugui però si a més a més no tens 
els mitjans per fer-ho doncs és difícil poder-ho fer. 
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I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 20:30, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
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