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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2013/8PLE2013/8PLE2013/8PLE2013/8    
    
A Calafell, en data 31 d' octubre de 2013, es reuneixen els membres del Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICART, i amb l'assistència 
dels regidors anomenats a continuació, assistits per la secretària accidental de la 
corporació senyora Àgueda Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
ordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
 
SANDRA SUÀREZ PLANA 
JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
RAFEL SOLÉ MIRÓ 
MARIA VERGE PASCUAL 
FRANCISCO CLAVERO SANZ 
OLGA ELVIRA CAÑAS 
JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
RAMON FERRÉ SOLÉ 
JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
ANTONIO DUART CARDÚS 
JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
MASSIMILIANO REVELLO 
JOSEP PARERA RIBELL 
JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
LUIS SIEIRO BARREIRA 
    
ALTRES ASSISTENTS: ALTRES ASSISTENTS: ALTRES ASSISTENTS: ALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré, interventora accidental 
 
 
I a les 09:00, el senyor presidenta obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
Sr. Olivella: bon dia a tots i totes. Comencem el ple del dia 31 d’octubre de 2013. 
Primerament s’hauria de votar una urgència que s’ha d’incloure i que s’havia pactat posar-
la al punt 10, per petició del senyor portaveu del Partit Socialista que era referent a 
incloure el punt de les al·legacions, si us sembla bé, estareu tots d’acord, era resolucions 
d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació del suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari finançat amb baixes 25/2013, esteu d’acord tots? Passarà  amb el punt 
numero 10.  
 
1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 26 DE SETEMBRE DE 20131. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 26 DE SETEMBRE DE 20131. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 26 DE SETEMBRE DE 20131. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 26 DE SETEMBRE DE 2013    
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EL Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres que constitueixen majoria legal 
acorda: aprovar l’acta número 7 de la sessió de 26 de setembre de 2013. 
 
2. 2. 2. 2. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
QUE HAN DE REGIDOR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2014.QUE HAN DE REGIDOR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2014.QUE HAN DE REGIDOR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2014.QUE HAN DE REGIDOR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2014. 
 
 
Recollida la proposta de les diferents àrees, per part dels Serveis Econòmics d'aquest 
Ajuntament s'ha procedit a l'elaboració del projecte de modificació de les ordenances 
fiscals reguladores dels Tributs Municipals que hauran de regir per l'exercici 2014. 
 
Les modificacions proposades en les tarifes i els tipus impositius es consideren necessàries 
per tal d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2014. 
 
D'altra banda, en relació a determinades taxes, es recullen les propostes de noves tarifes o 
modificació de les actuals, i de la seva gestió, efectuades pels diferents serveis de 
l'Ajuntament. 
 
Finalment, es recullen les modificacions de caràcter tècnic convenients per a la correcta 
gestió i recaptació dels tributs municipals. 
 
Vist l'informe emès per l’Interventora acctal. núm. 1272/2013.  
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres de CIU i 
PPC, i les abstencions dels membres d’UAM i PSC, proposa al Ple: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les Ordenances Fiscals 
reguladores de Tributs Municipals que a continuació es detallen: 
    
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLESIMMOBLESIMMOBLESIMMOBLES    
    
ARTICLE 8.ARTICLE 8.ARTICLE 8.ARTICLE 8.----    
Apartat 12è. 
 
On diu:On diu:On diu:On diu: 
12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost d’ 
una obligació determinarà que quedin solidàriament obligats front l’ Administració 
tributària al compliment de totes les prestacions, a l'empara del que preveu l'article 35.6 
de la Llei General Tributària. Conseqüentment, l'òrgan gestor podrà exigir el compliment 
de l'obligació a qualsevol dels obligats.   Quan l'Administració només conegui la identitat 
d'un titular practicarà i notificarà les liquidacions tributàries a nom del mateix, qui vindrà 
obligat a satisfer-les si no sol·licita la seva divisió. A aquest efecte, perquè resulti procedent 
la divisió serà indispensable que el sol·licitant faciliti les dades personals i el domicili dels 
restants obligats al pagament, així com la proporció en la que cadascun d'ells participi en 
el domini o dret transmès.  
 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir: 
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12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost d’ 
una obligació determinarà que quedin solidàriament obligats front l’ Administració 
tributària al compliment de totes les prestacions, a l'empara del que preveu l'article 35.6 
de la Llei General Tributària. Conseqüentment, l'òrgan gestor podrà exigir el compliment 
de l'obligació a qualsevol dels obligats.   Quan l'Administració només conegui la identitat 
d'un titular practicarà i notificarà les liquidacions tributàries a nom del mateix, qui vindrà 
obligat a satisfer-les si no sol·licita la seva divisió. A aquest efecte, perquè resulti procedent 
la divisió serà indispensable que el sol·licitant faciliti les dades personals i el domicili dels 
restants obligats al pagament, així com la proporció en la que cadascun d'ells participi en 
el domini o dret transmès. Les peticions de divisió realitzades amb posterioritat al inici del 
període de pagament voluntari tenen efectes l’exercici posterior al qual es formula la 
petició. 
 
ARTICLE 9.ARTICLE 9.ARTICLE 9.ARTICLE 9.----    
    
On diu:On diu:On diu:On diu:    
4. Gaudiran de la bonificació de la quota íntegra de l'impost, que s’indica en l’apartat B 
següent, els subjectes passius que ostentin la condició de titular de família nombrosa o 
monoparental. 
A. Per gaudir d’aquesta bonificació s’hauran de reunir els següents requisits formals i 

substantius: 
a) Cal acreditar que s'està en possessió del títol oficial en vigor de família nombrosa 

expedit per la Generalitat de Catalunya.  
b) L'immoble bonificat ha de ser titularitat del titular de família nombrosa (pare o 

mare). 
c) Aquest immoble ha de ser el de la residència habitual de la família. Aquesta 

residència habitual s'acredita mitjançant l'empadronament de tots els membres de la 
família en l'habitatge. 

B. Quadre de bonificacions sobre la quota de l'impost, límits que s'estableixen i 
documentació a aportar: 

 
Famílies nombroses de categoria general (1) 50% 
Famílies nombroses de categoria especial (2) 90% 

 
(1) – Caldrà acreditar uns ingressos totals per unitat familiar (totes les persones 
empadronades al domicili) inferiors o iguals a 3 vegades el Salari Mínim 
Interprofessional (SMI). 
 
(2) -  Caldrà acreditar uns ingressos totals per unitat familiar (totes les persones 
empadronades al domicili) inferiors  o iguals a 4 vegades el Salari Mínim 
Interprofessional (SMI). 
La sol·licitud haurà d’acompanyar la documentació següent: 

1)  Fotocòpia de la declaració de l’IRPF del darrer exercici o autorització a l’Ajuntament per 
tal que pugui fer la consulta de les dades d’ IRPF davant d’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. 

2)  Certificació de l’INSS (Institut Nacional de Seguretat Social) de pensions públiques. 
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Quan la persona beneficiària de la bonificació no estigui obligada a presentar 
declaració de l’ IRPF, acreditarà els seus ingressos mitjançant la presentació de la 
documentació següent: 
a) Persones assalariades no obligades a presentar IRPF: 
Certificat tributari negatiu d’IRPF 
Fotocòpia de la nòmina corresponent al mes anterior a la sol·licitud de la bonificació 
b) Persones jubilades, pensionistes, en atur i que no percebin cap ingrés: 
Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).  

C.  Aquesta bonificació no es podrà gaudir per més d'un immoble per família. 
D. La present bonificació és de caràcter pregat i cal que sigui sol·licitada per l'interessat 

abans de la fermesa de la liquidació, tot i que serà aplicada de forma automàtica sense 
sol·licitud prèvia en cas que l'Ajuntament disposi de la informació sobre les famílies 
nombroses de la ciutat, a través de la informació que pugui facilitar la Generalitat de 
Catalunya . 

E.  La present bonificació mantindrà la seva vigència mentre estigui en vigor el títol de 
família nombrosa aportat. Per a la seva prorroga per a exercicis successius caldrà que 
els interessats aportin còpia del títol, un cop aquest hagi estat renovat. 

    
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de 
família Nombrosa o monoparental en la data d’acreditació de l’impost, tindran dret a una 
bonificació en la quota íntegra del mateix, sempre que l’immoble de què es tracti 
constitueixi l’habitatge habitual de la família. 
 
Per tal de determinar si es té dret a la bonificació, i en quin percentatge, el nivell de renda 
per unitat familiar (totes les persones empadronades en el domicili) no podrà superar els 
límits establerts en el barem següent: 
 
Nivell d’ingressos totalsNivell d’ingressos totalsNivell d’ingressos totalsNivell d’ingressos totals    BonificacióBonificacióBonificacióBonificació    
Inferiors o iguals a 3 vegades el SMI 50% 
Inferiors o iguals a 4 vegades el SMI 40% 
Inferiors o iguals a 5 vegades el SMI 30% 
 
Per al cas de les famílies nombroses de categoria especial, el percentatge de bonificació 
pot incrementar-se fins al 90%, en funció dels límits establerts en el barem següent: 
 
Nivell d’ingressos totalsNivell d’ingressos totalsNivell d’ingressos totalsNivell d’ingressos totals    BonificacióBonificacióBonificacióBonificació    
Inferiors o iguals a 4 vegades el SMI 90% 
Inferiors o iguals a 5 vegades el SMI 80% 
Inferiors o iguals a 6 vegades el SMI 70% 
 
Per tal d'acreditar el nivell de renda, juntament amb la sol·licitud de bonificació, hauran de 
presentar: 
 
- Documentació acreditativa dels ingressos relatius a l’any anterior del sol·licitant i de les 
altres persones que, segons el padró municipal d’habitants, convisquin amb ell que serà: 
- Fotocòpia de l’ultima declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en el 
cas que vinguin obligats a presentar-la. 
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- Certificat emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o d’altres institucions i/o 
organismes públics amb competències en matèria de pensions públiques, de l’import de 
la/les pensió/-ns, o bé certificat de no percebre cap quantitat, relatiu a l’any actual. 
L'Ajuntament verificarà directament, a través les corresponents certificacions de 
l'Administració d'Hisenda, si estan obligats o no a tributar per l'Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques i, si és el cas, les rendes que perceben. A aquests efectes el 
peticionari i les altres persones que, segons el padró municipal d’habitants, convisquin 
amb ell autoritzaran, en el moment de presentar la sol·licitud, a l'Ajuntament per a 
demanar a l'Agència Tributària aquesta informació. 
L'Ajuntament verificarà directament a través de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o 
Institució i/o Organismes Públics amb competències en matèria de pensions públiques, 
l'import de les pensions que perceben o bé l’acreditació de no percebre cap quantitat. A 
aquests efectes el peticionari i les altres persones que, segons el padró municipal 
d’habitants, convisquin amb ell autoritzaran, en el moment de presentar la sol·licitud, a 
l'Ajuntament per a demanar aquesta informació. 
 
En el cas que no estigui obligada a presentar declaració de l’IRPF, acreditarà els seus 
ingressos mitjançant la presentació de la documentació següent: 
 
-  Persones assalariades no obligades a presentar IRPF: 

Certificat tributari negatiu d’IRPF 
Fotocòpia de la nòmina corresponent al mes anterior a la sol·licitud de la bonificació 

 
S’entendrà per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en 
el padró municipal d’habitants a la data d’acreditació de l’impost. En cas que el rebut es 
trobi dividit entre dos o més titulars residents a domicilis diferents es considerarà habitatge 
habitual de la família aquell en que hi resideixi la major part de la mateixa, sempre segons 
les dades del padró municipal d’habitants. 
 
Només s'atorgarà la bonificació per un únic habitatge per cada títol de família nombrosa. 
La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, a la qual haurà d'acompanyar una 
còpia del títol que l'acrediti com a titular de família nombrosa, o bé prestar el seu 
consentiment per tal que l'Ajuntament pugui fer la consulta telemàtica de les dades del 
títol de família nombrosa. 
 
Així mateix, caldrà que ni el subjecte passiu ni els demés integrants de la família siguin 
titulars de més béns urbans (llevat d’una plaça d’aparcament que pugui considerar-se com 
annex a l’habitatge) que el que motiva aquest benefici tributari ni tinguin pendents de 
pagament en període executiu amb l’hisenda municipal, llevat que aquests, trobant-se 
pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada, ajornament o 
fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió. 
 
En cas de cotitularitat de l'habitatge amb un subjecte passiu no titular de família 
nombrosa, la bonificació s'adequarà al percentatge de titularitat del subjecte passiu que 
tingui dret al benefici. 
    
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRESCONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRESCONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRESCONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES    
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ARTICLE 8 ARTICLE 8 ARTICLE 8 ARTICLE 8 ----    LIQUIDACIÓ PROVISIONAL A COMPTE I PAGAMENTLIQUIDACIÓ PROVISIONAL A COMPTE I PAGAMENTLIQUIDACIÓ PROVISIONAL A COMPTE I PAGAMENTLIQUIDACIÓ PROVISIONAL A COMPTE I PAGAMENT    
 
Apartat 1.Apartat 1.Apartat 1.Apartat 1.----        
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
1. La liquidació provisional a compte es gestiona per la modalitat d’autoliquidació. Per 
aquest motiu els subjectes passius d’aquest impost estan obligats a declarar la base 
imposable i autoliquidar i ingressar el deute tributari resultant de conformitat amb aquest 
article. 
 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
1.- La liquidació provisional a compte es gestiona per la modalitat de declaració-liquidació.  
 
Apartat 5.Apartat 5.Apartat 5.Apartat 5.----    
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
5. L’autoliquidació a la que es fa referència en l’apartat 1 d’aquest article s’haurà de 
presentar dins dels terminis establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària per al pagament en període voluntari. Serà data de còmput 
de l’iniciï del termini la data de notificació de la resolució de l’atorgament de la llicència de 
construcció, instal·lació o obra o de l’inici de les obres encara que no s’hagi obtingut la 
corresponent llicència. 
 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
5.- L’ ingrés del deute tributari resultant de la liquidació a la que es fa referència en 
l’apartat 1 d’aquest article s’haurà de fer en els terminis establerts a l’article 62.2 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per al pagament en període voluntari. 
    
ARTICLE 9 ARTICLE 9 ARTICLE 9 ARTICLE 9 ----    LIQUIDACIONS DEFINITIVESLIQUIDACIONS DEFINITIVESLIQUIDACIONS DEFINITIVESLIQUIDACIONS DEFINITIVES    
    
Apartat 3.Apartat 3.Apartat 3.Apartat 3.----    
    
On diu:On diu:On diu:On diu:    
3. No tindran la consideració de liquidacions definitives aquelles que l’Administració 
practiqui abans de la finalització de la construcció, instal·lació o obra, entre d’altres 
aquelles que tinguin per objecte corregir la liquidació provisional efectuada pel 
contribuent o practicar la liquidació provisional en aquells casos en que el contribuent no 
auto liquidi l’ impost. 
 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
3.- No tindran la consideració de liquidacions definitives aquelles que l’Administració 
practiqui abans de la finalització de la construcció, instal·lació o obra. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1.2 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1.2 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1.2 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1.2 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, 
PATENTS I DISTINTIUSPATENTS I DISTINTIUSPATENTS I DISTINTIUSPATENTS I DISTINTIUS    
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ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6    
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
El deute tributari serà el que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
 

 TarifaTarifaTarifaTarifa    
Placa de llicència d’obres majors 60,00 € 
Plaques de senyalització de gual o reserva d’aparcament 50,00 € 
Placa de gossos 5,00 € 
Altres distintius o targetes acreditatives de llicències de venda ambulant, 
parades i llocs de venda a la via pública, reserves d’estacionament, 
autoritzacions per a circular en illes de vianants, i llicències d’auto-taxis 

10,00 € 

 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
El deute tributari serà el que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
 

 TarifaTarifaTarifaTarifa    
Placa de llicència d’obres majors 60,00 € 
Plaques de senyalització de gual o reserva d’aparcament 50,00 € 
Placa de senyalització de contra-gual Exempt 
Placa de gossos 5,00 € 
Altres distintius o targetes acreditatives de llicències de venda ambulant, 
parades i llocs de venda a la via pública, reserves d’estacionament, 
autoritzacions per a circular en illes de vianants, i llicències d’auto-taxis 

10,00 € 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O 
LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA 
D’URBANISMED’URBANISMED’URBANISMED’URBANISME 
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
 
ANNEXANNEXANNEXANNEX    
 
Per la determinació de la fiança per obres regulada a l’article 17 de la present ordenança 
s’aplicarà el següent escalat: 
Tipus de CarrerTipus de CarrerTipus de CarrerTipus de Carrer    ImportImportImportImport    
1. Carrers d’urbanització convencional 500.- euros/ml façana 
2. Carrers d’urbanització especial (zones de vianants, carrers 
amb paviment de pedra, etc) 

1000.- euros /ml façana 

 
Aquest imports, en un principi, s’apliquen a la totalitat dels metres lineals de façana de la 
finca objecte de l’obra encara que podran ser rectificats en aquells supòsits en que el 
sol·licitant de la llicència d’obres justifiqui, abans de la seva concessió, la superfície de 
façana que, en concret, serà afectada per l’obra a realitzar.  
 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
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ANNEXANNEXANNEXANNEX    
 
Per la determinació de la fiança per obres regulada a l’article 17 de la present ordenança 
s’aplicarà el següent escalat: 
 
TipuTipuTipuTipus de Carrers de Carrers de Carrers de Carrer    ImportImportImportImport    
1. Carrers d’urbanització convencional 250.- euros/ml façana 
2. Carrers d’urbanització especial (zones de vianants, carrers 
amb paviment de pedra, etc) 400.- euros/ml façana  

 
Aquest imports, en un principi, s’apliquen a la totalitat dels metres lineals de façana de la 
finca objecte de l’obra encara que podran ser rectificats en aquells supòsits en que el 
sol·licitant de la llicència d’obres justifiqui, abans de la seva concessió, la superfície de 
façana que, en concret, serà afectada per l’obra a realitzar.  
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIESD’ESCOMBRARIESD’ESCOMBRARIESD’ESCOMBRARIES 
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
ARTICLE 17 ARTICLE 17 ARTICLE 17 ARTICLE 17 ----    TARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDA    
Per a tenir dret a la tarifa reduïda que estableix l'epígraf 2 de l'article 6 de l'ordenança, 
s'hauran d'acreditar els següents requisits: 
a)  Les famílies nombroses o amb acreditació de famílies monoparental amb dos o més fills 
menors al seu càrrec o majors d’edat discapacitats, amb ingressos totals per unitat familiar 
inferiors o iguals a dues vegades el Salari Mínim Interprofessional. 
b) Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa constitueixi l’habitatge habitual del 
subjecte passiu. 
c)  Que no disposi de bens patrimonials a excepció de l’habitatge que s’utilitzi com a 
vivenda habitual. 
d)  Les persones interessades han de sol·licitar la bonificació indicant el número de 
membres de la unitat de convivència i adjuntar declaració de la renda per cada membre de 
la unitat major de 16 anys. També hauran d’adjuntar fotocopia de l’últim rebut de l’IBI de 
l’immoble a què es refereixi. Si el sol·licitant contribuent, no és propietari de l’habitatge 
haurà de presentar el contracte d’arrendament o document que el justifiqui. 
e)  Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Calafell. 
f)  Les bonificacions que se sol·licitin durant l'exercici assortiran efectes a partir de l'any 
següent. 
 

Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
ARTICLE 17 ARTICLE 17 ARTICLE 17 ARTICLE 17 ----    TARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDA    
Per a tenir dret a la tarifa reduïda que estableix l'epígraf 2 de l'article 6 de l'ordenança, 
s'hauran d'acreditar els següents requisits: 
a)  Les famílies nombroses o amb acreditació de famílies monoparental amb dos o més fills 
menors al seu càrrec o majors d’edat discapacitats, amb ingressos totals per unitat familiar 
inferiors o iguals a tres vegades el Salari Mínim Interprofessional. 
b) Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa constitueixi l’habitatge habitual del 
subjecte passiu. 
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c)  Que no disposi de bens patrimonials a excepció de l’habitatge que s’utilitzi com a 
vivenda habitual. 
d)  Les persones interessades han de sol·licitar la bonificació indicant el número de 
membres de la unitat de convivència i adjuntar declaració de la renda per cada membre de 
la unitat major de 16 anys. També hauran d’adjuntar fotocopia de l’últim rebut de l’IBI de 
l’immoble a què es refereixi. Si el sol·licitant contribuent, no és propietari de l’habitatge 
haurà de presentar el contracte d’arrendament o document que el justifiqui. 
e)  Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Calafell. 
f) Les bonificacions que se sol·licitin durant l'exercici assortiran efectes a partir de l'any 
següent. 
    
    
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLARTRANSPORT ESCOLARTRANSPORT ESCOLARTRANSPORT ESCOLAR    
    
ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5    
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
 
EpígrafEpígrafEpígrafEpígraf    Tarifa/mesTarifa/mesTarifa/mesTarifa/mes    
    4 viatges / dia4 viatges / dia4 viatges / dia4 viatges / dia    2 viatges / dia2 viatges / dia2 viatges / dia2 viatges / dia    
1. Primària  
1.1 Normal 45,45 € 22,73 € 
1.2 Famílies amb dos fills 33,64 € 16,82 € 
1.3 Famílies amb 3 fills o més 22,73 € 11,36 € 
2. Esso   
2.1 Normal 45,45 € 22,73 € 
2.2 Famílies amb dos fills 33,64 € 16,82 € 
2.3 Famílies amb 3 fills o més 22,73 € 11,36 € 
3. Batxiller 81,82 € 40,91 € 

 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
 
EpígrafEpígrafEpígrafEpígraf    Tarifa/mesTarifa/mesTarifa/mesTarifa/mes    
    4 viatges / dia4 viatges / dia4 viatges / dia4 viatges / dia    2 viatges / dia2 viatges / dia2 viatges / dia2 viatges / dia    
1. Primària  
1.1 Infantil i Primària 45,45 € 22,73 € 
1.2 Famílies amb dos fills 33,64 € 16,82 € 
1.3 Famílies amb 3 fills o més 22,73 € 11,36 € 

 
 
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2.1.22.ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2.1.22.ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2.1.22.ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2.1.22.    REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 
TRANSPORT URBÀTRANSPORT URBÀTRANSPORT URBÀTRANSPORT URBÀ    
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ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4    
    
On diu:On diu:On diu:On diu:    
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
 
Epígraf Tarifa: usuari / viatge 
1. Bitllet senzill 1,00 € 
2. Abonaments (10 bitllets)  7,73 € 
 Tarifa: Carnet anual 
3. Jubilats i invalideses empadronats a Calafell 11,36 € 

    
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
Epígraf Tarifa: usuari / viatge 
1. Bitllet senzill 1,00 € 
2. Abonaments (10 bitllets)  7,73 € 
 Tarifa: Carnet anual (“) 
3. Jubilats i invalideses empadronats a Calafell 11,36 € 

 
(“) Anual : Any natural 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.3 REGULADORA DE LA TAXA DE LES ENTRADES ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.3 REGULADORA DE LA TAXA DE LES ENTRADES ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.3 REGULADORA DE LA TAXA DE LES ENTRADES ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.3 REGULADORA DE LA TAXA DE LES ENTRADES 
DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A 
APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENAAPARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENAAPARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENAAPARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA    
 
ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
Serà objecte d’aquesta exacció: 
a) L’entrada o pas de vehicles i carruatges als edificis i solars. 
b) La reserva d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i descàrrega de 

mercaderies, a sol·licitud d’entitats, empreses o particulars. 
c) La reserva d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a la situació de vehicles de 

lloguer o per el servei d’entitats o particulars. 
d) La reserva d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a principi i final de línia de 

serveis regulars o discrecionals de viatgers. 
    
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial o utilització privativa 
del domini públic municipal derivat de :  
a) Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i sortida de vehicles en edificis, 
terrenys o passatges particulars. Igualment, constitueixen el fet imposable de la taxa els 
aprofitaments especials del domini públic per entrada i sortida de vehicles els casos en què 
no existeix vorera, no existeix placa de gual, existeix prohibició d'aparcament al carrer i 
qualsevol altre cas d'aprofitament especial del domini públic, sempre que derivi de 
l'entrada i sortida de vehicles en edificis, terrenys, passatges particulars i similars.  
 
b) Reserves d’espai en la via pública, ja sigui de forma permanent o provisional, per:  
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1. Càrrega o descàrrega de mercaderies.  
2. Principi o final de línia de serveis regulars interurbans de transport col·lectiu de viatgers, 
serveis discrecionals d’excursions i d’agències de turisme o similars.  
3. Aparcaments concedits a hotels i entitats.  
4. Càrrega o descàrrega davant d’obres de construcció, reforma o enderrocament 
d’immobles.  
5. Altres motius.  
ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7    
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
Guals:Guals:Guals:Guals: 
Estudis, amidaments, inspeccions, comprovacions i actuacions tècniques 
corresponents   

90,00€ 

    
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
Guals:Guals:Guals:Guals:    
Estudis, amidaments, inspeccions, comprovacions i actuacions tècniques 
corresponents   

90,00€ 

Contraguals:Contraguals:Contraguals:Contraguals:    
Estudis, amidaments, inspeccions, comprovacions i actuacions tècniques 
corresponents   Exempt 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.4 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.4 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.4 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.4 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.    
 
ARTICLE 15ARTICLE 15ARTICLE 15ARTICLE 15    
 
On diu:On diu:On diu:On diu: 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
2. Quan se sol·liciti llicència per gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà un plànol 

detallat de l’aprofitament, se'n declararan les característiques i s’expedirà el document 
d’autoliquidació on constarà l’import de la quota a ingressar, a l’objecte que pugui 
satisfer la quota en aquell moment o dins dels 10 dies hàbils següents. El pagament de 
la taxa es realitzarà a les oficines de la Tresoreria municipal o a les entitats de crèdit 
que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 

3. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l’expedient el pagament 
previ de la Taxa acreditada o, si és el cas, la concessió d’ajornament o fraccionament 
del seu pagament. 

4. Si la resolució és desfavorable, els Serveis Financers procediran a tramitar d’ofici 
l’expedient de devolució dels imports indegudament satisfets. 

5. Queden excloses del procediment general d’autoliquidació establert als apartats 3 i 4 
anteriors les llicències que sol·licitin les administracions públiques, els organismes i 
entitats autònomes, les empreses públiques i les societats mercantils el capital social de 
les quals pertanyi exclusivament a l’Administració. 
En aquests supòsits es practicarà la liquidació per ingrés directe un cop s’hagi resolt la 
sol·licitud. 
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6. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, hom entendrà prorrogada mentre la persona 
interessada no presenti declaració de baixa, i per tant la taxa s’acreditarà amb efectes del 
dia 1 de gener de cada any. 

. 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir: 
1. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti, 
l’Ajuntament practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis 
fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària. 
2. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines de la Tresoreria municipal o a les 
entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.7 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.7 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.7 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.7 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE 
LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES OESPECTACLES OESPECTACLES OESPECTACLES O    ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES 
CINEMATOGRÀFICSCINEMATOGRÀFICSCINEMATOGRÀFICSCINEMATOGRÀFICS    
 
ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13    
    
On diu:On diu:On diu:On diu: 
2. La quantia del dipòsit previ es determinarà d’acord amb els costos unitaris de 

reposició següents: 
 Costos unitaris de reposició en correctes condicions del deteriorament del domini 

públic motivat per la realització d’espectacles ambulants, com són els circs, teatres i 
similars (incloent la retirada dels cartells publicitaris col·locats a les parets de les 
edificacions del terme municipal), per hora de treball d’un empleat de neteja 
............39,47 euros. 

 Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor 
de l’Ajuntament. 

 En cas d’autorització d’espectacles ambulants, com circs o teatres, a què fa referència 
l’epígraf 3.3 i 3.4 de les tarifes de l’article 7, la quantia de la garantia serà de MIL 
EUROS (1.000,00 €) per cada llicència o autorització. 

    
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir: 
2. La quantia del dipòsit previ es determinarà d’acord amb els costos unitaris de 

reposició següents: 
 Costos unitaris de reposició en correctes condicions del deteriorament del domini 

públic motivat per la realització d’espectacles ambulants, com són els circs, teatres i 
similars (incloent la retirada dels cartells publicitaris col·locats a les parets de les 
edificacions del terme municipal), per hora de treball d’un empleat de neteja 
............39,47 euros. 

 Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor 
de l’Ajuntament. 

 
 En cas d’autorització d’espectacles ambulants, a què fa referència l’epígraf 3.3 i 3.4 

de les tarifes de l’article 7, la quantia de la garantia seria: 
 

 
Circs o teatres        – 1.000,00 € 
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Atraccions            -     250,00 € 
Altres instal·lacions -   100,00 € 

 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Exposar al públic aquests acords provisionals, en el tauler d’anuncis de 
l’ajuntament, així com el text de les modificacions fetes a les ordenances fiscals. 
  
Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de les publicacions de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la província i 
en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
Durant aquest període d’exposició pública, els que tinguin un interès directe o en resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Sra. López:  bon dia, en principi com cada any s’aproven, bé intentem passar el punt de 
les ordenances fiscals. Com sabeu si es quedessin exactament iguals no s’haurien de 
passar pel Ple però en aquet cas novament hem fet una millora en las ordenances fiscals. 
El més important d’això es que hem congelat novament per segon any consecutiu el que 
són el impostos i el que hem fet és millorar les bonificacions que tenien a l’ IBI en aquet 
cas i la taxa de recollides d’escombreries. Recalcar el que són les millores per poder accedir 
a les bonificacions per les famílies nombroses com per a les famílies monoparentals que es 
consideren famílies de caràcter especial perquè nosaltres creiem que en aquet moment de 
crisi, doncs nosaltres hem d’estar al costat de la ciutadania de Calafell, és en el sistema i 
sobre tots a les persones que lo estant passant pitjor, degut a la crisis que estem patint.  
  
També cal comentar s’ha fet una modificació de taxes, algunes a nivell únicament i 
exclusivament de gestió. Per tant  jo crec que no cal, perquè si fem una autoliquidació, 
una liquidació insisteixo a nivell intern. Per tant si no, jo no crec oportú fe menció perquè 
la persona que va allí se’l trobarà. Simplement és a nivell de gestió, però crec que és ben 
cert que hem millorat també el tema de la taxa per llicencia i comprovació d’obres menors 
perquè les persones que es dediquin a fer obres doncs tinguin una facilitat. També perquè 
és ben cert que les fiances eren mol elevades i pot ser això també era un impediment a 
l’hora de iniciar alguna obres perquè insistim, ha perjudicat el tema de la crisis i arribat a 
tots el sectors i així mateix també  doncs en aprovar que va haver fa uns mesos de 
controvèrsia o de forma de pensar diferent amb te tema o una mala interpretació de les 
ordenances. 
 
Degut a què l’ordenança és la que mana, perquè no deixa se ser una norma, s’ha cregut 
oportú que modificacions amb la taxa, patents i distintius que deia clarificat que el contra 
gual esta exempta i així mateix amb la taxa de les entrades de vehicles i a traves de les 
voreres i les reserves de via publica per aparcament. El que hem fet és fer una descripció 
mes clara perquè és el fet imposable per tant que es defineix exactament què suposa tenir 
un gual i més a més què és l’ús privatiu de les voreres. Per tant s’ha fet una modificació en 
aquet sentit que beneficia a les persones que han de sol·licitar un gual i que creuen  que 
no han de tenir aquesta reserva d’espai perquè davant de casa seva és impossible que 
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aparquin un cotxe però no estan. Sí que fan un ús privatiu de la vorera i aquí és el que en 
regulen. Per tant aquestes persones no haurien de pagar tampoc el què son els estudis ni 
la placa de gual, simplement haurien de pagar la taxa que toca per l’ús privatiu en aquet 
cas de la vorera i jo crec que es una bona iniciativa. 
 
Així mateix fer esmena de que totes aquestes ordenances fiscals estan lligades a unes 
línees d’ajuts que aprovarem en el proper punt, que insisteixo, van lligades directament 
perquè toquen temes d’impostos i de taxes i en aquet cas em cregut oportú no vincular-
les a les ordenances fiscals per les línees d’ajuts. S’han de regular de forma a part, 
comentar, sobre tot insistir que novament l’ajuntament de Calafell congela el que son el 
impostos i millora les bonificacions per les persones i el nostres ciutadans de Calafell i a 
més a més doncs intenta fer les coses més fàcils pel nostres ciutadans alhora de fer la 
tramitació, gracies. 
 
Sr. Parera: si senyor alcalde nosaltres i principalment un servidor en tot les facetes de la 
vida, en totes les coses quan tu mires o bé ho veus, ho escoltes i dius doncs, mira això esta 
bé i en altres coses dius això està malament. En aquest cas em dirigiré directament a 
senyora ponent. Senyora ponent,  no m’allargaré gens més. Les poques paraules que he 
dit abans,  ja les he dites, però per no em veig en cor de dir-li res, perquè sobre els que 
ens presenta avui, aquesta aprovació d’aquestes coses provisionals no les entenen; no les 
entenc. Com que lo les entenc, no diré res, però sí que hi ha una cosa només, si és que 
teniu orelles per sentir-lo,  ja que tenim els impostos més cars de la comarca o congelem 
els impostos. Tal con estan les valoracions,  perquè no us digneu a baixar una mica l’IBI? 
Dic una mica eh? Perquè no us digneu a baixar una mica la brossa? Con que no entec res 
personalment per que no vull parlar en nom dels meus companys,  que potser algú voldrà 
dir alguna cosa, no entenc res, res més senyor alcalde, res més senyora ponent, vosaltres 
mateixos. 
 
Sr. Robert: bé,  un any mes estem devant les ordenaces fiscals que s’aproven abans de què 
s’acabi un exercici i que regiran a partir del proper exercici i en aquest cas, sembla que 
l’equip de govern ha començat a entendre el que nosaltres els hem estat recomenant 
aquests anys, des de què estan governant, i finalment sembla que, com a minin, apliquen 
alguna cosa de contenció a la pujada que venien fent sobre els impostos, taxes, etc. En 
definiva, sembla que volen aturar una mica aquesta pressió fiscal que han estat mantenint 
a l’alça aquests exercicis darrers. Els anys 2012 i 2013, per les ordenances que regirien 
aquests exercicis, ja els vam dir i els vam demanar que si aplicaven aquesta Llei Rajoy que 
permetia o que el primer any obligava a pujar el 10% el tipus per poder tenir més 
ingressos a l’ajuntament i el segon era voluntari, que si aplicaven aquesta llei Rajoy, 
modifiquessin el fet o el mateix tipus, per compensar aquesta puja que el Govern central 
feia a tots el ciutadans perquè els ciutadans de Calafell sortissin beneficiats. Vostès,  
aquests dos anys no ho han fet  i bé a l’entrada de la  nova Llei que va ser publicada ahir, 
aquesta  Llei 16/2013, sembla que el Govern central torna a fer una pròrroga d’aquesta 
mesura d’ aplicacio del 10%, sobre el tipus impositiu de l’impost de béns inmobles i ja hi 
tornem a ser.  Amb coherència pel que hem anat  demostrant nosaltres aquests exercicis 
els demanaríem ja que aquesta Llei s’ha aprovat després que vostès presentessin les 
ordenances en comissio informativa, els demananariem que el que podrien fer és baixar 
pimer el tipus impositiu que regula l’impost de béns immobles amb la quantitat suficient 
perquè l’increment que proposa la llei Rajoy no afecti els ciutadans, perquè sinó tornarem 
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a ser un dels municipis que més pressió fiscal fa als seus ciutadans. Vull creure que com 
que aquesta Llei ha estat posterior a la proposta que vostès van fer, que també vull creure 
que semblava que aquest 10% que s’ha aplicat aquests dos ultims exercicis, es perdia i 
estaven disposats a fer un nou pressupost amb aquesta baixa, pel que feia l’any passat de 
recursos o d’ingressos. Si ara els han vingut aquests ingressos per la via de l’Estat i votès ja 
no hi contaven nosaltes el que els demanaríem és que baixin primer el tipus impositiu de 
l‘IBI, del que és la contribució i després apliquin el que és la Llei Rajoy i així sí que realment 
el cutadans de calafell veurien  com aquest equip de govern i tot l’ajuntament també està 
en voluntat de baixar la pressió fiscal que s’ha vist en aquests ultim exercics. Nosaltres, 
perquè també podem dir aquesta qüestió? En les últimes liquidacions de l’Ajuntament de 
calafell ja s’ha demostat i amb les projeccions d’ingressos que té l’ajuntament que és 
capaç de generar més ingresos dels que pressuposten incialment. Per tant, això és un altre 
via de compensació cara a la corporacio i a l’ajuntament per poder aplicar aquesta mesura 
de contenció d’impostos que els proposem. És un Ple precipitat, però jo crec que si ho 
valoren veuran que ho poden aplicar això, i aixi realment podran sortir vostès dient al 
cuitadans que definitivament, els baixen la pressió fiscal.  Pensin que avui es presenten 
modificacions de crèdit on es pot veure que si es vol l’Ajuntament troba diners i troba 
diners, perquè ha tingut majors ingressos. Quan l’ajuntament vol trova diners per fer altres 
cosas. Si troben diners per altres coses, vol dir que hi ha recursos suficients i és un 
comentari per recolzar i donar més arguments a aquesta mesura que nosaltres els 
proposem. Pensem que nosaltres som un del municipis més cars demanant,  però tampoc 
no som el millor en qüestió de donar, més aviat som dels que potser la reversió al cuitadà 
no és la millor. Per tant, nosaltes el arguments i el comentaris prioritaris per les ordenaces 
fiscals del 2014, la centraríem amb aquest aspecte de la pujada de la contribució que 
proposa el Govern central i que vostès en aquest ple podrien acabar de rectificar i 
demostrar realment als cuitadans que tenen intenció de congelar i si més no baixar la 
pressió fiscal que s’ha mantigut en aquests exercicis darrers. 
 
Sra. López: en relació als comentaris que han fet als companys de consistori en aquest cas, 
amb el tema del senyor Parera, baixa IBI i baixar brossa; és el discurs de cada any. En aquet 
cas el PSC ha utilitzat el mateix discurs de cada any, que és el més fàcil que és baixar els 
impostos, el que passa que ens hem oblidat d’una cosa, ens oblidem que aquest 
ajuntament té una despesa fixa que s’ha d’assumir i a més a més vostès són el primers en 
exigir, en aquest cas a l’equip de govern, que s’han de fer una sèrie d’obres, una sèrie de 
manteniments, que s’han de fer una sèrie de coses, que malauradament nosaltes no 
podem fer a través de l’endeutament que és el sistema que vostès varen utilizar durant el 
seu anterior mandat. Per tant, clar, no van baixar impostos, també se’ls va demanar en 
aquell moment.  Nosaltres van demanar també i suposo que és el  que sempre fem quan 
estàs a l’oposició queda bé. Demanem baixar impostos, perquè és la tasca fàcil que l’equip 
de govern sempre diu que no, perquè té una motivació, però a més a més quan es pot fer 
no es fa i ara que la situació econòmica apreta i que tenim uns problemes econòmics 
perquè la ciutadania és normal, que quan paga impostos doncs vulgui veure al seu carrer 
arranjat, que vulgui veure que se li fa el paseig maritim, i resulta que vostès venen i em 
diuen ara que tenim més ingressos, que tenim no sé què i que ara resulta que el que he, 
de fer és no mantenir l’IBI com l’hem mantigut  durant aquests dos anys. Perquè nosaltres 
a la fi, hen congelat el IBI, està congelat el tipus de gravamen. A mi si el senyor Rajoy a 
través dels seus decrets autoritza o prorroga alguna norma, jo l’acato, com acato altres. 
Per tant, no em facin el joc aquest brut o el joc de la demagogia dient-me ara,  que vostès 
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ara quan passi aquest punt em diran que volen que construexi, que vol que faci, que he 
complir no sé què i resulta que els ingressos no es poden treure per endetament, perquè 
no hem donen  crèdit i la via és fons propi i el fons propis tots sebem d’on surten, dels 
ciutadans. I els ciutadans fin ara pague els seus impostos i ho entenen.  Nosaltres el que 
fem és intentar millorar contínuament el que són les bonificacions i crear línees d’ajuts  
per les famílies que realment, degut a la crisi ho estan passant malament i queda reflectit 
tant en una ordenança, com en unes línees d’ajuts que passarem. Per tant, jo crec que 
aquest joc ja està gastat, ja l’han cremat perquè sempre és el mateix discurs sense cap 
tipus de base, perquè automàticament es contradiran en els el propers punts. Majors 
ingressos, a veure, nosaltes el que hem intentat amb els pressupostos que hem anat 
aprovant és fer una previsió correcta,  o sigui no dir que  inflarem uns pressupostes per 
poder fer més despesa i després trobar-nos amb el problema que ens vam trobar quan 
vam entrar a governar nosaltres que hi havia un milió dos-cents que no sabíem on aplicar, 
perquè havien gastat més diners dels ingressos que havien tingut. Per tant, això es diu 
prudència, no es diu major ingresos es diu prudència de fer una previsió correcta 
d’ingressos i a partir d’aquí doncs, anar fent. Jo crec que en el punt d’avui se centra sobre 
tot, en què aquest equip de govern novament ha pres una decisió, està al costat de la 
ciutadania, congelem impostos, no es puja cap tipus d’impostos,  o sigui IBI, vehicles, ICIO, 
o sigui que les  persones acabaran pagant el mateix que l’any passat, el 2013 han pagat el 
mateix del 2012 i el que pagaran al 2014. Això és el que la gent sap i veurà. A més a més 
continuem mantenint les facilitats de pagament, que vull aclarir que aquest fraccionament 
que algú o de vegades he llegit, o algú s’ha encarregat de comentar que és un recàrrec 
que cobrem, no és cert.  O sigui, la quota íntregra és exactament la mateixa pagades d’un 
cop o pagades en sis, perquè ja estic cansada d’escoltar que això s’ha fet o s’han dividit les 
quotes, perquè volem cobrar més, perquè s’han incrementat els impostos i jo sempre dic 
el mateix, fem un acte d’agafar el rebut i comprovar el que és la quota íntegra o quota 
líquida, depèn, i mirar que sempre ha estat el mateis import  2012, 2013, i serà el mateix 
import en 2014.  Així mateix, insistir de què l’any passat, i ho vaig dir perquè jo mai 
m’amago, i aquest equip de govern mai s’ha amagat, que el es va incrementar va ser l’IPC 
en les taxes que es cobraven a les empreses externes, perquè ells també ens ho 
incrementen a nosaltres. Les taxes de l’ajuntament, les que són directes, van quedar 
congelades ja l’any passat,  i aquet any no només les congelem sinó que donem facilitats. 
Facilitats amb la brossa, facilitats que es veuran posteriorment amb les línees d’ajuts, 
perquè tocarem taxa de guals, taxa d’aigua, i clar, això queda patent. Per tant, nosaltres 
estem fent costat a la ciutadania. Intentem no jugar amb aquestes dades, intentem no fer 
una demagògia que no ens portarà en lloc, perquè a la fi, insistir i ser reincident amb el 
mateix ens portarà en lloc i nosaltres com hem dit i com hem mantingut durant dos anys 
que hem aprovat ordenances, bé, aquestes són les terceres que aprovem, vam congelar 
els impostos i ens mantindrem fermes amb això. Vam actualitzar per un tema d’un pla 
d’ajust que vostès són coneixedors del perquè vam haver d’ajustar-nos i acolllir-nos a 
aquell pla d’ajust, va ser perquè vam haver de pagar sis milions en factures.  Aquest any 
modifiquem el pla d’ajust perquè ja hem decidit no incrementar l’IPC amb les taxes i això 
està acordat en un pla d’ajust i ho modificarem pel proper Ple. Per tant, no vinguin ni em 
diguin, que si nosaltres pugem, quan actualment és el primer cop en aquest ajuntament 
que s’estan fent més bonificacions i que s’estan creant més línees d’ajuts. No ho puc 
permetre. I ja sé que em tornaran novament amb el tema de l’IBI, amb el que es va 
aprovar ahir i que el que hem de fer és baixar el tipus de gravamen.  I vostès saben 
perfectament que aquest ajuntament no pot continuar si no es manté aquest tipus d’IBI, 
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més que res per l’endeutament que tenim, per la plantilla que tenim, perquè la ciutadania 
demana i tenen el dret de demanar, perquè el que no podem dir és que el nostre 
pressupost ens el mengem en un Capítol I i II, sense fer res de Capítol VI que són les 
inversions. I prou fem d’ajustar-nos i intentar negociar, mirar factura per factura, proveïdor 
per proveïdor, per poder gratar o treure uns diners per poder complir amb les demandes 
ciutadanes. 
 
Sr. Parera: després d’haver sentit la senyora ponent, cada vegada, lògicament ho entenc 
menys.  A veure, congelació de taxes. Ja ho he dit abans, si som el poble més car, si inclús 
el Vendrell és més econòmic que nosaltres, si inclús s’ha dit aquí, en aquest mateix Ple, 
degut al decret Rajoy hi haurà aproximadament un milió d’euros més d’ingressos, i no hi 
ha cap intenció de tocar l’IBI, de baixar-lo una mica i fer alguna cosa.  Em fa l’efecte, 
senyora ponent, i ho hem de dir-ho amb poques paraules sense fer cap sermó, però que el 
poble ho entengui, aquest moment s’està fent una cosa molt lletja i que no hi ha dret que 
l’Ajuntament cada dia més ric i el ciutadà cada dia més pobre.  Som els més cars, es 
presumeix d’anar mantenir, despeses  quan a tot arreu s’està baixant l’IBI i aquí no es 
parla de res.  Escolti, l’era de presumir, perquè es pot i perquè som així, uns pijos,  aquests 
temps s’han acabat. Som al temps de fer un canvi radical i acoplar-nos a les 
circumstàncies. Si vostè continua parlant, cada vegada es nota més que aquest 
Ajuntament està fent aigües. 
 
Sr. Robert: bé després de sentir l’exposició, després d’haver parlat nosaltres,  a mi no 
m’han aportat res, sincerament li dic.  Vostès si que fan demagògia i inclús s’ha parlat 
d’un tema que no sé si aquí era el punt de tractar-lo, el que sí que els puc dir i repetir és 
que vostès quan van presentar a la comissió informativa les ordenances fiscals pel 2014, 
no sabien que sortiria la mesura que ha adoptat el Govern Central. Per tant, no 
comptaven amb uns diners, que amb la publicació ahir d’aquest decret, els afavoreix que a 
l’Ajuntament de Calafell els ingressi.  Si vostès ja no hi comptaven i tenien clar que podien 
fer un pressupost, vol dir que no necessitaven aquests diners i jo inclús els hagués dit que 
semblava que volien rebaixar aquesta pressió fiscal als ciutadans.  Ara bé, surt aquest 
decret, nosaltres li diem que ho compensin amb una baixada del tipus impositiu i ara vostè 
em diu que no, perquè el que volen tenir és més diners. Els importa molt poc augmentar 
la pressió fiscal als nostres ciutadans si és a canvi d’obtenir diners.  El problema aquí 
també és que la manca de gestió que observen fa que cada any a vostès els sobrin un 
munt de diners. Aquest és el primer punt que jo els preguntaria perquè cal que ara 
apliquin el decret del Govern central i no rebaixin el tipus impositiu, per beneficiar els 
ciutadans, si cada any els sobren diners?  Si vostès no els sobressin diners cada any, potser 
fins i tot, ho entendria, però sobrant-los diners, no s’entèn que vostès es tanquin en 
banda i no vulguin ni tan sols escoltar el que els diem. La proporció de la pressió fiscal que 
vostès fan als ciutadans no es correspon, per tant,  amb la gestió que vostès fan dels 
pressupostos.  Si vostès gestionessin bé els pressupostos, potser sí que seria necessari 
obtenir ingressos per tot arreu. Però, com que la gestió no acaba de ser lo pulida que 
podria ser, sembla que els van sobrant diners i per tant, no es veu cap argument que 
pugui defensar aquesta pujada que vostès proposen, encara que diuen que congelen els 
impostos. Els congelen en funció de l’any passat i aquest any.  Si vostès agafen el 2011 
veuran que els ciutadans paguen més ara que el 2011, que era quan no hi havia aquesta 
regulació de l’Estat central. Per tant, les modificacions de crèdit que hi haurà en aquest Ple 
una mica més endavant, ja faran palès que hi ha diners per després redistribuïr-los per on 
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els convé. Si hi ha diners, no cal pujar la pressió als ciutadans, és l’argument fàcil, no cal el 
pla d’ajust.  Que vostès no toquin els impostos, per tant, no vol dir que els sobrin diners. 
Les bonificacions que diu vostè, senyora regidora, molt bé, és el que han de fer afavorir els 
que més ho necessiten i nosaltres els que no ho necessitem tant, doncs, ser solidaris i que 
vostès puguin fer aquestes mesures per afavorir els que més ho necessiten. Ara bé, el que 
nosaltres proposem aquí és que afavoreixin a tots i cadascun dels ciutadans de Calafell, 
perquè una mesura general afavoreix en general a tots els ciutadans, i això és el que 
volem recalcar amb aquesta proposta que els fem.  Bonificacions pels més necessitats,? I 
tant, nosaltres som socialistes i sempre els recolzarem amb això.  Ara bé, quan un 
ajuntament té possibilitats d’afavorir tothom, és el primer que ha de fer. Vostè són 
l’Administració més propera a tots els ciutadans i el que els estem dient és que afavoreixin 
a tots els ciutadans.  Vostès diuen que han fet mesures de seguretat.  Ja es veurà després 
com el fons de contingència que vostès van posar al pressupost, el destinen a despeses.  
No diuen no el farem servir, perquè no l’hem necessitat, sinó que el destinaran a altres 
despeses, inclús despeses noves.  Diuen que el 2014 igual que el 2013 i 2012, però molt 
superior la pressió fiscal que al 2011.  Jo crec que com a mímin, en el període d’exposició 
pública, valorin la possibilitat del que nosaltres els proposem. Mirin de compensar la 
pujada del Govern central amb la regulació del tipus a la baixa, perquè vostès no ho 
tenien contemplat quan van presentar les Ordenances Fiscals i la mesura que ha adoptat el 
Govern Central potser els permet tenir un gest que afavorirà a tots els ciutadans abaixant-
los la pressió fiscal. 
 
Sra. López: jo crec que en aquest torn de paraules el que s’ha fet és repetir o reiterar el 
mateix que es va dir en el primer torn de paraula, no? O sigui tornem a no entendre res 
per part d’ UAM i pel PSC doncs tornem, amb el tema de l’ IBI, insistint en aquest punt. Jo 
crec que he estat molt clara. Jo crec que des del primer moment he explicat perquè 
nosaltres hem de tenir aquesta pressió fiscal.  
 
És ben cert que nosaltres hem tingut, i hem mantingut aquesta pressió fiscal que vostès 
diuen lineal. Sí que vam actualitzar, per IPC insisteixo, igual que ens van actualitzat a tots 
en la nostra despesa a casa que ens van incrementar l’ IPC en diferents subministraments. 
Nosaltres ens vam veure en l’obligació de fer-ho perquè aquest Ajuntament no podia 
assumir tanta despesa sense anar actualitzant de tant en tant els preus. Podíem haver-ho 
fet aquest any, és més queda constància en un pla d’ajust. És una altra responsabilitat 
d’aquest equip de govern doncs no haver-ho aplicat. I més enllà de canviar-ho i de 
mantenir-ho perquè canviarem el pla d’usos en aquest sentit. Amb l’ insistència que vostès 
si sabíem o no sabíem, a veure no és qüestió de saber o no saber. És qüestió d’aprofitar 
per fer inversions perquè l’altra línea que teníem és el crèdit.  
 
Perquè si volem respondre les demandes de la ciutadania és per la línea de crèdit que és la 
que vostès van utilitzar durant tot un mandat, vostès ho sabem i sempre el traiem i 
sempre ho parlem  els vint-i-cinc milions d’euros que vostès es van gastar per fer 
inversions. Nosaltres no tenim aquesta opció. Això sí els vint-i-cinc milions d’euros que 
vostès van demanar els estem pagant ara. Això vol dir que la despesa s’ha incrementat. No 
ens oblidem d’aquestes coses perquè és fàcil caure en el parany de dir: escolta’m és que 
nosaltres el que no heu de fer és gastar, el que vosaltres. Doncs això potser vagi al 
ciutadans de Segur de Calafell i els expliqui que no podem fer el que volen, vagi als 
ciutadans del nucli de la platja o vagi als ciutadans del nucli de Calafell per dir-li que no 



 

19 
 

tenim diners i que per això l’únic que fem és la despesa del manteniment, d’obrir i tancar 
que va ser una qüestió que va sortir molt a l’anterior mandat d’obrir i tancar la persiana, 
no? Obrir i tancar la persiana costa molt en aquest Ajuntament. Doncs en aquest mandat 
costa més. Perquè tenim vint-i-cinc milions d’euros que hem de retornar i que paguem 
religiosament i complim.  
 
Per tant, a mi ara no em vinguin amb que si tenim majors ingressos o no tenim majors 
ingressos, a veure fer una bona gestió i reduir despesa per poder destinar a altres 
demandes ciutadanes és el que estem fent. I es el que estem fent des del primer moment. 
Per tant redistribuir partides no vol dir mala gestió, vol dir tot el contrari, vol dir bona 
gestió. Fer més amb el mateix. Per tant a mi no em vingui amb el discurs, i ho sento dir 
però discurs barat, de dir:  que és que no som bons gestor, o que no fem, o que deixem 
de fer.  
 
No vull entrar novament en el tema de l’ IBI perquè tant vostè com jo sabem el que ha 
passat amb aquesta norma i com funciona, val? O sigui, ara no anem aquí de: uy, ayer 
salió la norma. Perquè sabíem tots que alguna cosa passaria. És més el que l’hem obviat, 
comentar que del tema de l’ IBI, comentar-li al senyor Parera que ja que ha fet menció al 
tema dels valors cadastrals que si baixen o no se què. Que vostès sàpiga que al Cadastre, 
el que ha dit que aquest municipi tot és tant car, l’ IBI, pel tipus de gravamen o pels valors 
cadastrals perquè diuen que no s’ajusten al valor de mercat, doncs segons el Cadastre 
l’hauríem d’incrementar i nosaltres per una qüestió de responsabilitat vam decidir no 
agafar la proposta que ens van fer des de Cadastre. Aquest municipi hauria incrementat 
dels seus valors cadastrals un sis per cent i vam decidir que no.  
 
I en el tema que nosaltres si pugem o no pugem, vostès han mirat al nostre voltant? 
Vostès han mirat l’exemple de l’Ajuntament del Vendrell? Que ja els hi agradaria a 
l’Ajuntament del Vendrell poder fer el que nosaltres fem i tenir la gestió que hem tingut 
perquè no cal pensar: l’hem incrementat o no l’hem incrementat? El deute que té 
l’Ajuntament de Vendrell, malauradament és molt elevat i tenen molts problemes. I a més 
a més ho diuen. Al nostra voltant han incrementat taxes, en alguns casos han incrementat 
impostos i no per gust de l’equip de govern. Estic convençuda perquè cap Equip de 
Govern, perquè un dia som Equip de Govern i l’altra dia som Oposició, o sigui a cap Equip 
de Govern li agrada incrementar la pressió fiscal dels seus ciutadans. El que passa és que a 
vegades és per necessitat, per poder cobrir i complir amb les demandes dels ciutadans. 
D’això no ens podem oblidar perquè a data d’avui aquí s’ha reduït la despesa, sobre tot la 
despesa supèrflua i això és pot mirar i s’ha pogut mirar i podríem presentar les 
estadístiques que són els estats d’execució de cada exercici.  
 
Per tant ara a mi no em vinguin dient: que si ara sembla ser que en època de crisis els 
dolents de la pel·lícula som nosaltres. Escolti’m que vostès, alguns de vostès, fa molts anys 
que estan en política i saben perfectament el que han fet i el que han deixat  de fer, el 
que han invertit i el que no han invertit i en què s’han gastat els diners. Per tant no 
comencem ni entrem en aquesta història perquè aquí algun sortiria escaldat. Més d’un 
sortiria escaldat per dir això. Per tant centrem-nos en el punt que jo crec que es el 
important i l’important és: Calafell congela els impostos, Calafell està al costat dels seus 
ciutadans millorant les bonificacions. I a més a més un govern de CIU i PP a més hi hauran 
unes línea d’ajut per les persones amb escassa capacitat econòmica o desfavorides per la 



 

20 
 

situació actual. Això és el important que sembla que mai s’ha fet. Perquè jo a data d’avui 
m’agradaria saber quantes línees d’ajuts es van aprovar en l’anterior mandat que també 
estàvem en crisis. 2007 final de 2007, 2008 recessió cap línea d’ajut, cap disminució, cap 
reducció de res ni millores i ara venen vostès a dir-me el que he fet o deixar de fer quan 
des del primer moment quan vam entrar aquí és estar al costat de la ciutadania intentant 
reduir al màxim, però sense generar un problema a aquest Ajuntament a l’hora de pagar 
les factures, de complir amb els serveis i d’intentar complir a un mínim de necessitats. Dic 
un mínim perquè no tenim l’oportunitat d’endeutar-nos i donar sortida a totes les 
demandes com han tingut durant els altres mandats les persones que han governat aquest 
municipi. No ho permeto. No permeto això perquè crec que s’està jugant amb temes molt 
seriosos.  
 
Per tant jo crec que en aquest punt acabo la meva intervenció amb una idea fixa: 
congelem impostos. Es van congelar fa dos anys i no s’incrementa la pressió fiscal. Hem 
millorat les bonificacions, per tant s’ha reduït la pressió fiscal per les famílies que es 
puguin acollir, que ho estan passant molt malament. I a més a més els hi ajudarem per 
altra via. Això és el que importa i en el què vostès haurien d’estar d’acord. No venir amb l’ 
història de sempre, que Ple darrere Ple sembla estem igual. Que si és fàcil baixar, o tal 
sense tenir en compte tot el que comporta. Tothom sap que l’ impost estrella és l’ IBI 
perquè és el que dóna sortida a la majoria d’accions de qualsevol ajuntament, ja no dic 
Equip de Govern sinó Ajuntament. Per tant, deixem de jugar amb una cosa tant seriosa 
perquè vostès no podríem fer res amb aquest tema i desprès vindrien aquí, seurien aquí, i 
em dirien que perquè no hem fet això, perquè no complim amb no se què. Perquè aquest 
és el doble joc d’aquesta història.  
 
Desprès a mi no em vingui amb el tema de les contingències. Vostè sap a què s’ha 
destinat les contingències? Li explico? Perquè sembla ser que l’altra dia no li va quedar 
clar. El fons de contingència l’hem tingut que utilitzar per una despesa imprevista que és 
una expropiació. I clar que els hem d’utilitzar, això és tenir una previsió en un pressupost. I 
vostès saben tot els processos que tenim oberts perquè vostès van iniciar les 
expropiacions. Per tant ara no em vinguin amb que això no és un imprevist en aquesta 
situació. No juguem amb aquestes coses que ens coneixem tots. És fàcil, home. No 
juguem amb aquestes històries. Per tant jo com a punt per tancar és això: congelació 
d’impostos, millores de les bonificacions i línees d’ajuts per les persones necessitades i, 
sobre tot, ho tractarem de fer pels joves que també està bé que de tant en tant ens en 
recordem dels joves. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé, passaríem a les votacions. 
 
Sr. Parera: sí senyor alcalde. Però nomes dues paraules. Si s’han fet el pressupostos tant bé 
com és que s’ha fet trenta-tres modificacions pressupostàries. Si sobren diners perquè s’ha 
fet els pressupostos bé o no s’ha gestionat bé? 
 
Sr. Robert: abans de votar una cosa, jo he sentit aquí un discurs que la veritat no m’he 
aclarit gaire. Jo l’únic que els hi demano, els hi demanem, és regulin el tipus impositius i 
afavoreixin a tots els ciutadans. L’ajust i tot això està molt bé, ja ho hem dit i s’ha 
d’afavorir als més febles però regulin el tipus impositiu i compensin la pujada de l’Estat i 
així afavoriren a tots els ciutadans ja que tots els ciutadans ho necessiten.  
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Sr. Olivella: Joan Carles, estem a la votació. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 11 vots a favor, 
8 dels membres de CIU i 3 dels membres del PPC; i 10 vots en contra, 7 dels membres del 
PSC-PM i 3 dels membres d’UAM, acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les Ordenances Fiscals 
reguladores de Tributs Municipals que a continuació es detallen: 
    
    
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLESIMMOBLESIMMOBLESIMMOBLES    
    
ARTICLE 8.ARTICLE 8.ARTICLE 8.ARTICLE 8.----    
Apartat 12è. 
 
On diu:On diu:On diu:On diu: 
12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost d’ 
una obligació determinarà que quedin solidàriament obligats front l’ Administració 
tributària al compliment de totes les prestacions, a l'empara del que preveu l'article 35.6 
de la Llei General Tributària. Conseqüentment, l'òrgan gestor podrà exigir el compliment 
de l'obligació a qualsevol dels obligats.   Quan l'Administració només conegui la identitat 
d'un titular practicarà i notificarà les liquidacions tributàries a nom del mateix, qui vindrà 
obligat a satisfer-les si no sol·licita la seva divisió. A aquest efecte, perquè resulti procedent 
la divisió serà indispensable que el sol·licitant faciliti les dades personals i el domicili dels 
restants obligats al pagament, així com la proporció en la que cadascun d'ells participi en 
el domini o dret transmès.  
 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir: 
12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost d’ 
una obligació determinarà que quedin solidàriament obligats front l’ Administració 
tributària al compliment de totes les prestacions, a l'empara del que preveu l'article 35.6 
de la Llei General Tributària. Conseqüentment, l'òrgan gestor podrà exigir el compliment 
de l'obligació a qualsevol dels obligats.   Quan l'Administració només conegui la identitat 
d'un titular practicarà i notificarà les liquidacions tributàries a nom del mateix, qui vindrà 
obligat a satisfer-les si no sol·licita la seva divisió. A aquest efecte, perquè resulti procedent 
la divisió serà indispensable que el sol·licitant faciliti les dades personals i el domicili dels 
restants obligats al pagament, així com la proporció en la que cadascun d'ells participi en 
el domini o dret transmès. Les peticions de divisió realitzades amb posterioritat al inici del 
període de pagament voluntari tenen efectes l’exercici posterior al qual es formula la 
petició. 
 
ARTICLE 9.ARTICLE 9.ARTICLE 9.ARTICLE 9.----    
    
On diu:On diu:On diu:On diu:    
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4. Gaudiran de la bonificació de la quota íntegra de l'impost, que s’indica en l’apartat B 
següent, els subjectes passius que ostentin la condició de titular de família nombrosa o 
monoparental. 
A. Per gaudir d’aquesta bonificació s’hauran de reunir els següents requisits formals i 

substantius: 
d) Cal acreditar que s'està en possessió del títol oficial en vigor de família nombrosa 

expedit per la Generalitat de Catalunya.  
e) L'immoble bonificat ha de ser titularitat del titular de família nombrosa (pare o 

mare). 
f) Aquest immoble ha de ser el de la residència habitual de la família. Aquesta 

residència habitual s'acredita mitjançant l'empadronament de tots els membres de la 
família en l'habitatge. 

B. Quadre de bonificacions sobre la quota de l'impost, límits que s'estableixen i 
documentació a aportar: 

 
Famílies nombroses de categoria general (1) 50% 
Famílies nombroses de categoria especial (2) 90% 

 
(1) – Caldrà acreditar uns ingressos totals per unitat familiar (totes les persones 
empadronades al domicili) inferiors o iguals a 3 vegades el Salari Mínim 
Interprofessional (SMI). 
 
(2) -  Caldrà acreditar uns ingressos totals per unitat familiar (totes les persones 
empadronades al domicili) inferiors  o iguals a 4 vegades el Salari Mínim 
Interprofessional (SMI). 
La sol·licitud haurà d’acompanyar la documentació següent: 

1)  Fotocòpia de la declaració de l’IRPF del darrer exercici o autorització a l’Ajuntament per 
tal que pugui fer la consulta de les dades d’ IRPF davant d’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. 

2)  Certificació de l’INSS (Institut Nacional de Seguretat Social) de pensions públiques. 
Quan la persona beneficiària de la bonificació no estigui obligada a presentar 
declaració de l’ IRPF, acreditarà els seus ingressos mitjançant la presentació de la 
documentació següent: 
a) Persones assalariades no obligades a presentar IRPF: 
Certificat tributari negatiu d’IRPF 
Fotocòpia de la nòmina corresponent al mes anterior a la sol·licitud de la bonificació 
b) Persones jubilades, pensionistes, en atur i que no percebin cap ingrés: 
Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).  

C.  Aquesta bonificació no es podrà gaudir per més d'un immoble per família. 
D. La present bonificació és de caràcter pregat i cal que sigui sol·licitada per l'interessat 

abans de la fermesa de la liquidació, tot i que serà aplicada de forma automàtica sense 
sol·licitud prèvia en cas que l'Ajuntament disposi de la informació sobre les famílies 
nombroses de la ciutat, a través de la informació que pugui facilitar la Generalitat de 
Catalunya . 

E.  La present bonificació mantindrà la seva vigència mentre estigui en vigor el títol de 
família nombrosa aportat. Per a la seva prorroga per a exercicis successius caldrà que 
els interessats aportin còpia del títol, un cop aquest hagi estat renovat. 
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Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de 
família Nombrosa o monoparental en la data d’acreditació de l’impost, tindran dret a una 
bonificació en la quota íntegra del mateix, sempre que l’immoble de què es tracti 
constitueixi l’habitatge habitual de la família. 
 
Per tal de determinar si es té dret a la bonificació, i en quin percentatge, el nivell de renda 
per unitat familiar (totes les persones empadronades en el domicili) no podrà superar els 
límits establerts en el barem següent: 
 
Nivell d’ingressos totalsNivell d’ingressos totalsNivell d’ingressos totalsNivell d’ingressos totals    BonificacióBonificacióBonificacióBonificació    
Inferiors o iguals a 3 vegades el SMI 50% 
Inferiors o iguals a 4 vegades el SMI 40% 
Inferiors o iguals a 5 vegades el SMI 30% 
 
Per al cas de les famílies nombroses de categoria especial, el percentatge de bonificació 
pot incrementar-se fins al 90%, en funció dels límits establerts en el barem següent: 
 
Nivell d’ingressos totalsNivell d’ingressos totalsNivell d’ingressos totalsNivell d’ingressos totals    BonificacióBonificacióBonificacióBonificació    
Inferiors o iguals a 4 vegades el SMI 90% 
Inferiors o iguals a 5 vegades el SMI 80% 
Inferiors o iguals a 6 vegades el SMI 70% 
 
Per tal d'acreditar el nivell de renda, juntament amb la sol·licitud de bonificació, hauran de 
presentar: 
 
- Documentació acreditativa dels ingressos relatius a l’any anterior del sol·licitant i de les 
altres persones que, segons el padró municipal d’habitants, convisquin amb ell que serà: 
- Fotocòpia de l’ultima declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en el 
cas que vinguin obligats a presentar-la. 
- Certificat emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o d’altres institucions i/o 
organismes públics amb competències en matèria de pensions públiques, de l’import de 
la/les pensió/-ns, o bé certificat de no percebre cap quantitat, relatiu a l’any actual. 
L'Ajuntament verificarà directament, a través les corresponents certificacions de 
l'Administració d'Hisenda, si estan obligats o no a tributar per l'Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques i, si és el cas, les rendes que perceben. A aquests efectes el 
peticionari i les altres persones que, segons el padró municipal d’habitants, convisquin 
amb ell autoritzaran, en el moment de presentar la sol·licitud, a l'Ajuntament per a 
demanar a l'Agència Tributària aquesta informació. 
L'Ajuntament verificarà directament a través de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o 
Institució i/o Organismes Públics amb competències en matèria de pensions públiques, 
l'import de les pensions que perceben o bé l’acreditació de no percebre cap quantitat. A 
aquests efectes el peticionari i les altres persones que, segons el padró municipal 
d’habitants, convisquin amb ell autoritzaran, en el moment de presentar la sol·licitud, a 
l'Ajuntament per a demanar aquesta informació. 
 
En el cas que no estigui obligada a presentar declaració de l’IRPF, acreditarà els seus 
ingressos mitjançant la presentació de la documentació següent: 
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-  Persones assalariades no obligades a presentar IRPF: 

Certificat tributari negatiu d’IRPF 
Fotocòpia de la nòmina corresponent al mes anterior a la sol·licitud de la bonificació 

 
S’entendrà per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en 
el padró municipal d’habitants a la data d’acreditació de l’impost. En cas que el rebut es 
trobi dividit entre dos o més titulars residents a domicilis diferents es considerarà habitatge 
habitual de la família aquell en que hi resideixi la major part de la mateixa, sempre segons 
les dades del padró municipal d’habitants. 
 
Només s'atorgarà la bonificació per un únic habitatge per cada títol de família nombrosa. 
La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, a la qual haurà d'acompanyar una 
còpia del títol que l'acrediti com a titular de família nombrosa, o bé prestar el seu 
consentiment per tal que l'Ajuntament pugui fer la consulta telemàtica de les dades del 
títol de família nombrosa. 
 
Així mateix, caldrà que ni el subjecte passiu ni els demés integrants de la família siguin 
titulars de més béns urbans (llevat d’una plaça d’aparcament que pugui considerar-se com 
annex a l’habitatge) que el que motiva aquest benefici tributari ni tinguin pendents de 
pagament en període executiu amb l’hisenda municipal, llevat que aquests, trobant-se 
pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada, ajornament o 
fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió. 
 
En cas de cotitularitat de l'habitatge amb un subjecte passiu no titular de família 
nombrosa, la bonificació s'adequarà al percentatge de titularitat del subjecte passiu que 
tingui dret al benefici. 
    
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRESCONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRESCONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRESCONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES    
 
ARTICLE 8 ARTICLE 8 ARTICLE 8 ARTICLE 8 ----    LIQUIDACIÓ PROVISIONAL A COMPTE I PAGAMENTLIQUIDACIÓ PROVISIONAL A COMPTE I PAGAMENTLIQUIDACIÓ PROVISIONAL A COMPTE I PAGAMENTLIQUIDACIÓ PROVISIONAL A COMPTE I PAGAMENT    
 
Apartat 1.Apartat 1.Apartat 1.Apartat 1.----        
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
1. La liquidació provisional a compte es gestiona per la modalitat d’autoliquidació. Per 
aquest motiu els subjectes passius d’aquest impost estan obligats a declarar la base 
imposable i autoliquidar i ingressar el deute tributari resultant de conformitat amb aquest 
article. 
 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
1.- La liquidació provisional a compte es gestiona per la modalitat de declaració-liquidació.  
 
Apartat 5.Apartat 5.Apartat 5.Apartat 5.----    
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
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5. L’autoliquidació a la que es fa referència en l’apartat 1 d’aquest article s’haurà de 
presentar dins dels terminis establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària per al pagament en període voluntari. Serà data de còmput 
de l’iniciï del termini la data de notificació de la resolució de l’atorgament de la llicència de 
construcció, instal·lació o obra o de l’inici de les obres encara que no s’hagi obtingut la 
corresponent llicència. 
 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
5.- L’ ingrés del deute tributari resultant de la liquidació a la que es fa referència en 
l’apartat 1 d’aquest article s’haurà de fer en els terminis establerts a l’article 62.2 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per al pagament en període voluntari. 
    
ARTICLE 9 ARTICLE 9 ARTICLE 9 ARTICLE 9 ----    LIQUIDACIONS DEFINITIVESLIQUIDACIONS DEFINITIVESLIQUIDACIONS DEFINITIVESLIQUIDACIONS DEFINITIVES    
    
Apartat 3.Apartat 3.Apartat 3.Apartat 3.----    
    
On diu:On diu:On diu:On diu:    
3. No tindran la consideració de liquidacions definitives aquelles que l’Administració 
practiqui abans de la finalització de la construcció, instal·lació o obra, entre d’altres 
aquelles que tinguin per objecte corregir la liquidació provisional efectuada pel 
contribuent o practicar la liquidació provisional en aquells casos en que el contribuent no 
auto liquidi l’ impost. 
 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
3.- No tindran la consideració de liquidacions definitives aquelles que l’Administració 
practiqui abans de la finalització de la construcció, instal·lació o obra. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1.2 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1.2 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1.2 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1.2 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, 
PATENTS I DISTINTIUSPATENTS I DISTINTIUSPATENTS I DISTINTIUSPATENTS I DISTINTIUS    
 
ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6    
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
El deute tributari serà el que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
 

 TarifaTarifaTarifaTarifa    
Placa de llicència d’obres majors 60,00 € 
Plaques de senyalització de gual o reserva d’aparcament 50,00 € 
Placa de gossos 5,00 € 
Altres distintius o targetes acreditatives de llicències de venda ambulant, 
parades i llocs de venda a la via pública, reserves d’estacionament, 
autoritzacions per a circular en illes de vianants, i llicències d’auto-taxis 

10,00 € 

 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
El deute tributari serà el que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
 

 TarifaTarifaTarifaTarifa    
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Placa de llicència d’obres majors 60,00 € 
Plaques de senyalització de gual o reserva d’aparcament 50,00 € 
Placa de senyalització de contra-gual Exempt 
Placa de gossos 5,00 € 
Altres distintius o targetes acreditatives de llicències de venda ambulant, 
parades i llocs de venda a la via pública, reserves d’estacionament, 
autoritzacions per a circular en illes de vianants, i llicències d’auto-taxis 

10,00 € 

 
ORDENANÇA FISCAORDENANÇA FISCAORDENANÇA FISCAORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O L NÚMERO 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O L NÚMERO 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O L NÚMERO 2.1.5 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O 
LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA 
D’URBANISMED’URBANISMED’URBANISMED’URBANISME 
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
 
ANNEXANNEXANNEXANNEX    
 
Per la determinació de la fiança per obres regulada a l’article 17 de la present ordenança 
s’aplicarà el següent escalat: 
Tipus de CarrerTipus de CarrerTipus de CarrerTipus de Carrer    ImportImportImportImport    
1. Carrers d’urbanització convencional 500.- euros/ml façana 
2. Carrers d’urbanització especial (zones de vianants, carrers 
amb paviment de pedra, etc) 

1000.- euros /ml façana 

 
Aquest imports, en un principi, s’apliquen a la totalitat dels metres lineals de façana de la 
finca objecte de l’obra encara que podran ser rectificats en aquells supòsits en que el 
sol·licitant de la llicència d’obres justifiqui, abans de la seva concessió, la superfície de 
façana que, en concret, serà afectada per l’obra a realitzar.  
 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
    
ANNEXANNEXANNEXANNEX    
 
Per la determinació de la fiança per obres regulada a l’article 17 de la present ordenança 
s’aplicarà el següent escalat: 
 
Tipus de CarrerTipus de CarrerTipus de CarrerTipus de Carrer    ImportImportImportImport    
1. Carrers d’urbanització convencional 250.- euros/ml façana 
2. Carrers d’urbanització especial (zones de vianants, carrers 
amb paviment de pedra, etc) 400.- euros/ml façana  

 
Aquest imports, en un principi, s’apliquen a la totalitat dels metres lineals de façana de la 
finca objecte de l’obra encara que podran ser rectificats en aquells supòsits en que el 
sol·licitant de la llicència d’obres justifiqui, abans de la seva concessió, la superfície de 
façana que, en concret, serà afectada per l’obra a realitzar.  
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIESD’ESCOMBRARIESD’ESCOMBRARIESD’ESCOMBRARIES 
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On diu:On diu:On diu:On diu:    
ARTICLE 17 ARTICLE 17 ARTICLE 17 ARTICLE 17 ----    TARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDA    
Per a tenir dret a la tarifa reduïda que estableix l'epígraf 2 de l'article 6 de l'ordenança, 
s'hauran d'acreditar els següents requisits: 
a)  Les famílies nombroses o amb acreditació de famílies monoparental amb dos o més fills 
menors al seu càrrec o majors d’edat discapacitats, amb ingressos totals per unitat familiar 
inferiors o iguals a dues vegades el Salari Mínim Interprofessional. 
b) Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa constitueixi l’habitatge habitual del 
subjecte passiu. 
c)  Que no disposi de bens patrimonials a excepció de l’habitatge que s’utilitzi com a 
vivenda habitual. 
d)  Les persones interessades han de sol·licitar la bonificació indicant el número de 
membres de la unitat de convivència i adjuntar declaració de la renda per cada membre de 
la unitat major de 16 anys. També hauran d’adjuntar fotocopia de l’últim rebut de l’IBI de 
l’immoble a què es refereixi. Si el sol·licitant contribuent, no és propietari de l’habitatge 
haurà de presentar el contracte d’arrendament o document que el justifiqui. 
e)  Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Calafell. 
f)  Les bonificacions que se sol·licitin durant l'exercici assortiran efectes a partir de l'any 
següent. 
 

Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
ARTICLE 17 ARTICLE 17 ARTICLE 17 ARTICLE 17 ----    TARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDATARIFA REDUÏDA    
Per a tenir dret a la tarifa reduïda que estableix l'epígraf 2 de l'article 6 de l'ordenança, 
s'hauran d'acreditar els següents requisits: 
a)  Les famílies nombroses o amb acreditació de famílies monoparental amb dos o més fills 
menors al seu càrrec o majors d’edat discapacitats, amb ingressos totals per unitat familiar 
inferiors o iguals a tres vegades el Salari Mínim Interprofessional. 
b) Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa constitueixi l’habitatge habitual del 
subjecte passiu. 
c)  Que no disposi de bens patrimonials a excepció de l’habitatge que s’utilitzi com a 
vivenda habitual. 
d)  Les persones interessades han de sol·licitar la bonificació indicant el número de 
membres de la unitat de convivència i adjuntar declaració de la renda per cada membre de 
la unitat major de 16 anys. També hauran d’adjuntar fotocopia de l’últim rebut de l’IBI de 
l’immoble a què es refereixi. Si el sol·licitant contribuent, no és propietari de l’habitatge 
haurà de presentar el contracte d’arrendament o document que el justifiqui. 
e)  Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Calafell. 
f) Les bonificacions que se sol·licitin durant l'exercici assortiran efectes a partir de l'any 
següent. 
    
    
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLARTRANSPORT ESCOLARTRANSPORT ESCOLARTRANSPORT ESCOLAR    
    
ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5    
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
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On diu:On diu:On diu:On diu:    
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
 
EpígrafEpígrafEpígrafEpígraf    Tarifa/mesTarifa/mesTarifa/mesTarifa/mes    
    4 viatges / dia4 viatges / dia4 viatges / dia4 viatges / dia    2 viatges / dia2 viatges / dia2 viatges / dia2 viatges / dia    
1. Primària  
1.1 Normal 45,45 € 22,73 € 
1.2 Famílies amb dos fills 33,64 € 16,82 € 
1.3 Famílies amb 3 fills o més 22,73 € 11,36 € 
2. Esso   
2.1 Normal 45,45 € 22,73 € 
2.2 Famílies amb dos fills 33,64 € 16,82 € 
2.3 Famílies amb 3 fills o més 22,73 € 11,36 € 
3. Batxiller 81,82 € 40,91 € 

 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
 
EpígrafEpígrafEpígrafEpígraf    Tarifa/mesTarifa/mesTarifa/mesTarifa/mes    
    4 viatges / dia4 viatges / dia4 viatges / dia4 viatges / dia    2 viatges / dia2 viatges / dia2 viatges / dia2 viatges / dia    
1. Primària  
1.1 Infantil i Primària 45,45 € 22,73 € 
1.2 Famílies amb dos fills 33,64 € 16,82 € 
1.3 Famílies amb 3 fills o més 22,73 € 11,36 € 

 
 
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2.1.22.ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2.1.22.ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2.1.22.ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2.1.22.    REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 
TRANSPORT URBÀTRANSPORT URBÀTRANSPORT URBÀTRANSPORT URBÀ    

    
ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4    
    
On diu:On diu:On diu:On diu:    
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
 
Epígraf Tarifa: usuari / viatge 
1. Bitllet senzill 1,00 € 
2. Abonaments (10 bitllets)  7,73 € 
 Tarifa: Carnet anual 
3. Jubilats i invalideses empadronats a Calafell 11,36 € 

    
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
Epígraf Tarifa: usuari / viatge 
1. Bitllet senzill 1,00 € 
2. Abonaments (10 bitllets)  7,73 € 
 Tarifa: Carnet anual (“) 
3. Jubilats i invalideses empadronats a Calafell 11,36 € 
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(“) Anual : Any natural 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.3 REGULADORA DE LA TAXA DE LES ENTRADES ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.3 REGULADORA DE LA TAXA DE LES ENTRADES ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.3 REGULADORA DE LA TAXA DE LES ENTRADES ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.3 REGULADORA DE LA TAXA DE LES ENTRADES 
DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A 
APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENAAPARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENAAPARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENAAPARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA    
 
ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
Serà objecte d’aquesta exacció: 
e) L’entrada o pas de vehicles i carruatges als edificis i solars. 
f) La reserva d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i descàrrega de 

mercaderies, a sol·licitud d’entitats, empreses o particulars. 
g) La reserva d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a la situació de vehicles de 

lloguer o per el servei d’entitats o particulars. 
h) La reserva d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a principi i final de línia de 

serveis regulars o discrecionals de viatgers. 
    
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial o utilització privativa 
del domini públic municipal derivat de :  
a) Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i sortida de vehicles en edificis, 
terrenys o passatges particulars. Igualment, constitueixen el fet imposable de la taxa els 
aprofitaments especials del domini públic per entrada i sortida de vehicles els casos en què 
no existeix vorera, no existeix placa de gual, existeix prohibició d'aparcament al carrer i 
qualsevol altre cas d'aprofitament especial del domini públic, sempre que derivi de 
l'entrada i sortida de vehicles en edificis, terrenys, passatges particulars i similars.  
 
b) Reserves d’espai en la via pública, ja sigui de forma permanent o provisional, per:  
 
1. Càrrega o descàrrega de mercaderies.  
2. Principi o final de línia de serveis regulars interurbans de transport col·lectiu de viatgers, 
serveis discrecionals d’excursions i d’agències de turisme o similars.  
3. Aparcaments concedits a hotels i entitats.  
4. Càrrega o descàrrega davant d’obres de construcció, reforma o enderrocament 
d’immobles.  
5. Altres motius.  
ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7    
 
On diu:On diu:On diu:On diu:    
Guals:Guals:Guals:Guals: 
Estudis, amidaments, inspeccions, comprovacions i actuacions tècniques 
corresponents   

90,00€ 

    
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:    
Guals:Guals:Guals:Guals:    
Estudis, amidaments, inspeccions, comprovacions i actuacions tècniques 90,00€ 
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corresponents   
Contraguals:Contraguals:Contraguals:Contraguals:    
Estudis, amidaments, inspeccions, comprovacions i actuacions tècniques 
corresponents   Exempt 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.4 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.4 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.4 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.4 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.    
 
ARTICLE 15ARTICLE 15ARTICLE 15ARTICLE 15    
 
On diu:On diu:On diu:On diu: 
7. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
8. Quan se sol·liciti llicència per gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà un plànol 

detallat de l’aprofitament, se'n declararan les característiques i s’expedirà el document 
d’autoliquidació on constarà l’import de la quota a ingressar, a l’objecte que pugui 
satisfer la quota en aquell moment o dins dels 10 dies hàbils següents. El pagament de 
la taxa es realitzarà a les oficines de la Tresoreria municipal o a les entitats de crèdit 
que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 

9. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l’expedient el pagament 
previ de la Taxa acreditada o, si és el cas, la concessió d’ajornament o fraccionament 
del seu pagament. 

10. Si la resolució és desfavorable, els Serveis Financers procediran a tramitar d’ofici 
l’expedient de devolució dels imports indegudament satisfets. 

11. Queden excloses del procediment general d’autoliquidació establert als apartats 3 i 4 
anteriors les llicències que sol·licitin les administracions públiques, els organismes i 
entitats autònomes, les empreses públiques i les societats mercantils el capital social de 
les quals pertanyi exclusivament a l’Administració. 
En aquests supòsits es practicarà la liquidació per ingrés directe un cop s’hagi resolt la 
sol·licitud. 

12. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, hom entendrà prorrogada mentre la persona 
interessada no presenti declaració de baixa, i per tant la taxa s’acreditarà amb efectes del 
dia 1 de gener de cada any. 

. 
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir: 
1. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti, 
l’Ajuntament practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis 
fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària. 
2. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines de la Tresoreria municipal o a les 
entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.7 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.7 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.7 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.7 REGULADORA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE 
LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES OESPECTACLES OESPECTACLES OESPECTACLES O    ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES 
CINEMATOGRÀFICSCINEMATOGRÀFICSCINEMATOGRÀFICSCINEMATOGRÀFICS    
 
ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13    
    
On diu:On diu:On diu:On diu: 
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2. La quantia del dipòsit previ es determinarà d’acord amb els costos unitaris de 
reposició següents: 

 Costos unitaris de reposició en correctes condicions del deteriorament del domini 
públic motivat per la realització d’espectacles ambulants, com són els circs, teatres i 
similars (incloent la retirada dels cartells publicitaris col·locats a les parets de les 
edificacions del terme municipal), per hora de treball d’un empleat de neteja 
............39,47 euros. 

 Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor 
de l’Ajuntament. 

 En cas d’autorització d’espectacles ambulants, com circs o teatres, a què fa referència 
l’epígraf 3.3 i 3.4 de les tarifes de l’article 7, la quantia de la garantia serà de MIL 
EUROS (1.000,00 €) per cada llicència o autorització. 

    
Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir:Ha de dir: 
2. La quantia del dipòsit previ es determinarà d’acord amb els costos unitaris de 

reposició següents: 
 Costos unitaris de reposició en correctes condicions del deteriorament del domini 

públic motivat per la realització d’espectacles ambulants, com són els circs, teatres i 
similars (incloent la retirada dels cartells publicitaris col·locats a les parets de les 
edificacions del terme municipal), per hora de treball d’un empleat de neteja 
............39,47 euros. 

 Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor 
de l’Ajuntament. 

 
 En cas d’autorització d’espectacles ambulants, a què fa referència l’epígraf 3.3 i 3.4 

de les tarifes de l’article 7, la quantia de la garantia seria: 
 

 
Circs o teatres        – 1.000,00 € 
Atraccions            -     250,00 € 
Altres instal·lacions -   100,00 € 

 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Exposar al públic aquests acords provisionals, en el tauler d’anuncis de 
l’ajuntament, així com el text de les modificacions fetes a les ordenances fiscals. 
  
Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de les publicacions de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la província i 
en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
Durant aquest període d’exposició pública, els que tinguin un interès directe o en resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
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3. 3. 3. 3. APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE DIFERENTS LINIES APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE DIFERENTS LINIES APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE DIFERENTS LINIES APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE DIFERENTS LINIES 
D’AJUTS ECONÒMICS 2014.D’AJUTS ECONÒMICS 2014.D’AJUTS ECONÒMICS 2014.D’AJUTS ECONÒMICS 2014.    
    
Des del Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Calafell s’han redactat 
unes bases específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics. 
    
En concret, l’objecte de la tramitació d’aquestes bases és ajudar a les persones en situació 
econòmica més desfavorida que estiguin gravades o bé vinguin obligades al pagament per 
repercussió legal de  diferents  taxes, escombraries, aigües o guals, així com establir les 
actuacions i procediments necessaris per a la concessió dels esmentats ajuts. 
 
Així mateix, es proposa ampliar les bases de càlcul que es venen aplicant en la normativa 
reguladora dels ajuts econòmics a persones en situació econòmica més desfavorida que 
estiguin gravades per l’Impost sobre béns Immobles del municipi de Calafell i endegar una 
nova línia d’ajuts per l’accés dels joves a un habitatge de propietat. 
 
La normativa aplicable en aquest procediment és la següent:    Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; 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. 
 
Consta a l’expedient, l’informe de la Interventora accidental. 
 
Consta a l’expedient, l’informe de la Secretària accidental. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC, i 
les abstencions dels membres d’UAM i PSC, proposa al Ple: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar inicialment les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics 
que tot seguit es detallen en l’annex núm. 1. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la clàusula de les base particular reguladora 
dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravats 
per l’Impost sobre béns immobles que a continuació es detallen: 
 
Punt  6. 
 
6. El conjunt d’ingressos del sol·licitant i dels que, segons el padró municipal d’habitants, 
convisquin amb ell, hauran de ser iguals o inferiors al barem següent: 
 
A.1) Sol·licitant sol: 
Igual al Salari Mínim Interprofessional 
A.2) Per cada persona de més que convisqui amb el sol·licitant s’afegirà un 25%. 
b.1) Sol·licitant amb cònjuge al seu càrrec: 
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Igual a la pensió mínima contributiva del sistema de la Seguretat Social aprovada 
anualment pel Govern de l’Estat. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Publicar l'anunci en el BOP de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Casa 
Consistorial i llocs de costum. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Sotmetre aquestes bases a informació pública, pel termini de trenta dies, durant el 
qual es podran presentar al·legacions i suggeriments, que seran resolts pel Ple. Si durant 
aquest termini no se’n presenten, les bases es consideraran aprovades definitivament 
sense necessitat d’un nou acord. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.---- Donar compte del present acord al Departament de Cadastre, Rendes i 
d'Intervenció. 
 
Sra. López: com ja s’ha avançat en l’anterior punt nosaltres la línea que hem treballat és 
l’aprovació d’unes ordenances fiscals de 2014 juntament amb unes línees d’ajut. Unes 
línees d’ajuts vinculades, com he dit ja, a les ordenances fiscals. En un principi el que hem 
fet és una millora. Per fer una mica de memòria l’any passat vam aprovar dues línees 
d’ajuts: una era per l’IBI, impost de bens i immobles en aquest cas, també per les persones 
en escassa capacitat econòmica i l’altra per les plusvàlues que estava vinculada 
directament amb les execucions hipotecàries o que eren vinculades a que una persona 
tingués la pèrdua de la seva vivenda habitual i que a més a més, el que diu la llei, és que 
ha de pagar una plusvàlua. Per tant això és el que nosaltres vam regular perquè les 
persones que es trobessin en aquesta situació, amb unes característiques i uns requisits, 
se’ls ajudés amb un 95 %.  
 
Per tant mantenim la mateixa línea d’ajut que en aquest cas, el que vam decidir és que 
cada any s’hauria d’aprovar perquè la situació pot canviar. I per tant, per una qüestió 
d’equitat ja que s’ha de tractar a tothom igual,. Pel que deia el senyor Joan Carles sobre el 
tema de l’equitat, jo no crec que en l’equitat horitzontal sinó en l’equitat vertical per tant 
aquí sempre podríem entrar en una discussió, no? No tothom és igual, ni tothom té les 
mateixes situacions econòmiques i per tant a tothom, el que estableix la normativa, és que 
no se l’ha de tractar per igual. Donar el mateix a tothom en diferents situacions 
econòmiques. Però al marge d’això que traiem a debat i no crec que ara toqui, el que hem 
fet és millorar l’accés a la línea d’ajut vinculada a l’ IBI per a les persones amb escassa 
capacitat econòmica. Així mateix el que hem fet és regular altres línees. 
 
Com novetats tenim el que té a veure am la línea d’ajut destinada a taxa de recollida 
d’escombreries i taxa pel Servei de l’aigua. És ben cert que a l’ordenança fiscal ja queda 
regulada una taxa reduïda però hem volgut anar més enllà. Unes persones que 
compleixen una sèrie de requisits, que són homogenis per a totes les persones, i el que 
hem fet és homogeneïtzar els requisits per poder accedir als ajuts, ja sigui tant d’ IBI com 
de taxes. O sigui les persones que compleixin amb aquestes condicions doncs podran 
adquirir també una bonificació, bé una bonificació no, un ajut, que se li abonarà amb 
posterioritat, perquè així es fan els ajuts, al rebut de recollida d’escombreries domiciliàries i 
els residus dels habitatges i així mateix també farem un ajut per garantir l’accés al Servei 
Públic de Proveïment i Sanejament de l’aigua potable. El que paguem d’aigua, el que seria 
el concepte de l’aigua.   
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Al marge d’això també el que hem volgut crear és per la gent que al marge de trobar-se 
en na situació desfavorida a nivell econòmic doncs que també tingui un problema, un 
grau de discapacitat. Per aquest motiu com són persones que es poden veure, que per 
necessitat, i no decisió pròpia, tenir una taxa de gual, doncs hem creat també una línea 
d’ajut per la taxa de gual on es té en compte a les persones majors de 65 anys o les 
persones que tenen un grau de discapacitat, ja siguin elles mateixes o algun membre que 
visqui a casa seva i que estigui empadronat. Jo crec que tot això està vinculat amb 
l’escassa capacitat econòmica o situacions que comporten aquesta crisi o simplement 
l’edat perquè hem de tenir en compte que la gent gran per motius x , alguns tenen unes 
pensions molt baixes degut doncs a la situació actual: que es treballava sense 
assegurances o sense tenir contractes. Per això també hem tingut aquesta deferència cap 
a ells. 
 
Però no hem volgut oblidar dels joves. Per què? Perquè els joves també fan uns esforços. 
Els joves també tenen problemes a l’hora d’accedir a la feina i molts d’ells van adquirir una 
vivenda. Gent jove que va fer una aposta i hem cregut oportú que també fins que no 
tinguin 35 anys li podem fer un ajut a l’ impost de bens i immobles, en aquest cas l’ IBI.  
 
Un cop comentat això hauríem d’entrar, si voleu, o en posterioritat ja entrarem, en el fons 
del s ajuts. No obstant jo crec que les persones que estiguin interessades se’ls hi pot 
facilitar els ajuts un cop que estiguin publicats. Gràcies. 
 
Sr. Robert: bé, gràcies senyor Alcalde. Breuement, eh. Hi ha dos coses que voldria dir en 
aquest punt. Un ja el vaig fer a la CI i m’agradaria tornar a fer-ho aquí. Perquè als 
ciutadans els hi arribi més clarament l’esperit de les primeres bases jo els ho vaig proposar 
que el títol on diu: “diferents línees d’ajuts 2014” facin constar que és per les taxes 
d’escombreries i aigües i també de guals. Per què? Perquè si surt amb el títol així, i que 
consti que era en to positiu, si vostès al títol aconsegueixen posar que surten bonificacions 
per les taxes d’escombreries, aigua i guals doncs a la gent els hi arribarà més bé. Si vostès 
no ho posen, doncs també els hi arribarà, segurament, però l’esforç de publicitat serà més 
gran. És una aportació en positiu de l’Oposició que a vegades se’ns titlla que només 
critiquem i aquí el que fem és una aportació positiva de dir ciutadans de Calafell,, doncs 
per les taxes d’escombreries, aigua i guals s’han fet unes bases per poder gaudir d’unes 
bonificacions. 
 
Hi ha una cosa que també volia dir i la regidora s’ha repetir però crec que més bé és ella la 
que s’embolica. Les bases que hi ha aquí, o les bonificacions i els ajuts, són per tractar les 
excepcions però l’ impost de Bens i Immobles, senyora regidora, és de caràcter general. A 
l’hora de pagar la contribució sí que tots som iguals. Al menys hauríem de ser tots iguals i 
tots hauríem de pagar. Per tant a l’hora de pagar la contribució tots som iguals, si per 
vostès no tots som iguals, per nosaltres í. Segurament serà na de les diferències que hi 
haurà entre les idees que vostès té i les idees que tenim nosaltres, els socialistes en què 
mirem d’igualar la major part d’aspectes a tots els ciutadans. A l’hora de pagar l’ IBI tots 
som iguals, a l’hora de les bonificacions, no. Correcte, però no vulgui dir aquí que no tots 
som iguals quan hauríem de ser tots iguals i lluitar perquè tothom pugui accedir a tot. 
 



 

35 
 

Desprès  he trobat a faltar, senyora regidora, que aquí, no se si vostès ho deu portar en l’ 
informació d’avui que ens diguin aproximadament quins ajuts s’han donat, si els ciutadans 
realment han gaudit d’aquests ajuts. Perquè aprovar bases sense saber, o al menys no ens 
han informat, quina repercussió té això, doncs home a mi m’agradaria que vostès aquí 
poguessin dir: l’ajuntament de Calafell van destinar x mil euros a aquesta ajuts, han gaudit 
x famílies i per tant el pressupost 2014 posarem, aproximadament, un 10 %, nu 15 % un 
20 % més i això suposaren x diners. Ara em dirà que vostès ja ho faran al pressupost però 
serà per resposta però serà per resposta més que per iniciativa seva. Seria una manera 
reaccionant en comptes de proposar-ho.  
 
Per tant jo senyor Alcalde, jo per acabar l’exposició si no li sap greu valori en bé d’aquest 
equip de govern també posar al títol que els beneficis d’aquestes bases són per les taxes 
d’escombreries, aigua i guals que això popularment és molt sensible i vostès podran sortir 
guanyant en qüestió d’imatge i nosaltres també. Com? (comentaris) A l’altra surt guals, 
no? Doncs en aquesta surt posin escombraries i aigua. 
 
 
Sra. López comentar-li que és ben cert que vostè va fer l’aportació i en un principi hauria 
d’haver quedat recollit perquè així vaig dir que quedés constància a la CI de Serveis 
Interns. Li he de reconèixer que ja li vam dir que sí en el seu moment el que passa és que 
suposo que no va arribar l’ informació a la persona que havia de fer la modificació però 
com es pot considerar un error material es subsana en un moment. Secretaria, suposo que 
no hi haurà cap problema?  Es corregeix perquè així ja vam quedar a la CI i nosaltres tot el 
que sigui aportacions en positiu sempre les valorem positivament i jo crec que s’ha 
demostrat amb el temps, en aquest sentit. 
 
En relació als altes comentaris que han fet es tornar al mateix, no? No podem estar tot el 
dia donant-li voltes al mateix. No tothom és igual perquè una persona tingui l’obligació 
per tenir una vivenda o estar de lloguer i que se li repercuteixi l’ IBI això no vol dir que 
siguem iguals tots. Malauradament, per si tothom tingués el mateix nivell de renda, 
tothom pogués viure igual de bé perquè fem nua discriminació e positiu doncs així seria. 
Els ajuts es fan per la gent necessitada i malauradament tothom no té les mateixes 
oportunitats en aquesta vida. No perquè no tingui o no estigui igual de qualificada o no 
però, malauradament, i més en el temps que patim, de que tothom no té el mateix, la 
mateixa oportunitat o ha tingut. En alguns casos el que es diu ara és la sort de poder 
accedir al lloc de treball, aquell, que està molt qualificat o el que sigui.  
 
Per tant no entrarem en aquesta discussió perquè ja li he dit que per a mi hi ha un gran 
diferència entre el que és l’equitat horitzontal i l’equitat vertical que té referència directa e 
el que vostè comenta perquè no toca. Però no intentem tornar a fer el mateix joc que tots 
som iguals. Tots no som igual i tothom no té la mateixa capacitat i encara que l’ IBI és un 
impost que no té en compte la capacitat econòmica, nosaltres sí que ho tenim perquè 
hem fet una línea d’ajuts per a les persones que la seva situació econòmica és desfavorida. 
Però ho hem de tenir clar, val? 
 
En relació al tema dels ajuts que vostès comentava que si li passéssim les estadístiques i li 
informem és la primera notícia. Avui vostè l’altra dia a la Comissió no m’ho va preguntar. 
També comentar-li que estan obertes les inscripcions per presentar les sol·licituds fins al 2 
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de novembre. Per tant no l’ha hem tancat encara. Així mateix ja els informarem a la 
propera Comissió, jo no tinc cap problema i sí que al pressupost de l’any passat, o d’ 
enguany que és el que tenim actual, sí que consta els diners que van destinar, o que van 
creure que podíem utilitzar per aquestes línees d’ajuts. Sí que consta, no ens vam oblidar 
anteriorment. El que potser que la partida la vam posar dins de la nostra àrea quan al 
millor si l’haguéssim posat a Benestar Social doncs hauria estat més visible perquè vostès 
normalment hi ha la tendència d’anar a veure la partida Benestar Social. Més que res 
comentar-li això tampoc he de dir res més.  
 
Nosaltres estem molt contents i crec que s’ha treballat amb una bona línea, jo crec que tot 
el Consistori ha d’estar d’acord, al marge d’alguna petita excepció, o diferent interpretació 
d’algun punt en el tema de les línees d’ajuts perquè realment és un benefici pels nostres 
ciutadans i en aquest cas si que els hi demanaria que votin a favor. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé. Iniciem el torn de rèplica. Té la paraula UAM. 
 
Sr. Parera: A nosaltres ens fa l’efecte que aquestes ajudes, és molt maco de sentir-les però 
malauradament la persona que li toqui una ajuda d’aquestes, hem fa l’efecte que un cop 
hagi començat els tràmits que se li exigeixen renunciaria a ella pel complicat que serà 
poder aconseguir aquesta ajuda i finalment quan aconsegueixi l’ajut se li ingressarà en el 
banc en el termini de tes mesos. Segurament de les persones que els hi toqui l’ajuda, hi 
haurà un quatre o un cinc per cent de persones que no tenen compte bancari perquè no 
la poden tenir perquè les circumstàncies financeres de la vida no els hi ha anat bé, no 
poden tenir compte corrent al banc, no podem passar els cèntims pel banc perquè al banc 
se’ls hi quedaria. Per tant hi haurà un quatre o un cinc per cent de persones que quan 
hagin fet tots els tràmit i els hi toqui cobrar, a l’hora de cobrar no poden cobrar perquè no 
se’ls hi podrà ingressar. Això només és a títol d’advertència que com sempre estem fent 
les coses na mica a base de pantalla. Estem acostumats a sentir pantalla i tot de color rosa, 
nosaltres no direm res més de moment. 
 
Sr. Olivella: li recordo que és l’última intervenció senyor Parera. Desprès no ho faci a l’hora 
de l’ intervenció. 
 
Sr. Parera: senyor Alcalde és per decidir el vot quan sentim el vot. 
 
Sr. Olivella: d’acord, moltes gràcies. PP. 
 
Sra. Elvira: no farem declaracions. 
 
Sr. Olivella: PS. 
 
Sr. Ferré: sí, parlarà el Joan Carles. 
 
Sr. Robert: gràcies senyor alcalde. Bé, en principi doncs mostrar satisfacció perquè se’ns 
accepti la proposta que hem fet. Crec que l’esperit era positiu i així ho hem recollit i en 
principi dons estem d’acord.  
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Desprès només aclarir dues coses. Jo no me’ls se de memòria, eh però vostès segurament 
sí que els sabran però jo no. Els drets fonamentals de les persones a la Declaració dels Dret 
Universals de les persones als primer articles ja diu: “tots els ciutadans som iguals”. Això 
comença així, vostès no sé, inclús la Constitució Espanyola també diu que tots els 
ciutadans som iguals. Si vostès consideren que o tots som iguals doncs allà vostès, per a 
mi sí que tots som iguals. Els ajuts sí que és cert que van destinats a afavorir als més febles 
i per això estem lluitant, sobre tot des de les nostres línees polítiques socialistes, que 
vostès volen acollir-se en algun d’aquest ideari i fomentar algues bases pels més febles? 
Estem d’acord. Si nosaltres sempre hem lluitat per això. Ara que tots som iguals? I tant, 
tothom paga en funció del Patrimoni que té, tant sigui mobiliari com immobiliari i l ’IBI 
afecta segons els patrimonis que tens. Per tant l’ IBI no deix de ser un import certament 
equitatiu, igualitari. Desprès és el deure de cada Administració d’afavorir el que es troba 
en situació més precària però noem digui això. Llavor la mesura i si convé ja no hem de 
parlar més d’això, certament com diu vostè. La mesura de regular el tipus de gravamen de 
l’ IBI és general perquè tots som iguals, si a més a més algú es pot beneficiar d’alguna 
bonificació que vostès aplicant a les ordenances benvingut sigui però el que li demano jo 
és de caràcter general perquè tots som iguals i tenim dret a que l’Administració vetlli per 
nosaltres i ens afavoreixi el màxim possible. Gràcies.  
 
Sr. Olivella: CIU tancarà el punt. 
 
Sr. López: És clar, no començarem a parlar dels drets reconeguts per la Constitució en 
aquest cas perquè jo crec que no toca. Però bé, jo crec que el dret a l’ igualtat que 
reconeix la Constitució no és exactament com vostè l’interpreta, és un altra tipus de 
regulació i es refereix a un altre tipus d’igualtat. La igualtat, per a mi, és el que jo deia de 
l’equitat horitzontal o vertical, és intentar afavorir que el que té menys, igualar-ho amb el 
que té més. Per això no vol dir que és igualar-lo al cent per cent. Val? Això funcionar així 
perquè també entraríem dins del que fa un esforç i del que no ho fa. 
 
Al marge d’això que insisteixo que no és el que toca, que no entrarem dins de la discussió 
del que vostè entén per igualtat o del que entenc jo o com es recull a nivell econòmic o 
no. Jo sempre, vostè fa referència a que hem recollit les coses positives, igual com vostè 
quan nosaltres ens hem equivocat i hem reconegut un error i se’ls hi ha manifestat, ens 
han acceptat això i el poder fer la modificació. Som persones i a la fi avui està vostè allà 
assegut i jo estic aquí però no deixem de ser companys de Consistori i per a mi això 
sempre ho serà. O sigui nosaltres no som enemics i per tant és normal que col·laborem en 
la mesura del possible. 
 
En relació als ajuts jo crec que és una bona iniciativa, en aquest cas per part de 
l’ajuntament de Calafell, ja no parlo de l’Equip de Govern perquè ja ho he dit abans, sí 
que està bé com a Equip de govern però com espero que es voti a favor aquest punt 
perquè va a favor dels nostres ciutadans, doncs jo crec que seria una qüestió que tothom 
el Consistori en Ple, per unanimitat decideixi ajudar a tots els ciutadans.  
 
Al senyor Parera comentar-li que aquí el que hem plantejat és la qüestió de fons, en què 
consisteix aquest ajut. No si un té o no un compte corrent perquè li puc assegurar que si 
un senyor no té compte corrent ja farem els possibles per donar-li els diners, encara que 
sigui en taló, perquè les excepcions sempre existeixen. O sigui no m’entri en el que són els 
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budells de l’ajut perquè jo crec que no cal. El que estigui en una situació d’aquestes, com 
altes situacions en les que ens hem trobat, i em trobo jo, no dic diàriament però sí 
setmanalment, la persona ha tingut una resposta positiva i se l’ha ajudat al màxim en 
aquest sentit, ja sigui a nivell tributari o a nivell Benestar Social que són els departaments 
que normalment tenim més contacte amb gent amb problemes econòmics. 
 
Per acabar dir que les línees d’ajut no s’han fet en cap tipus d’intenció rara, s’ha fet amb l’ 
intenció que les persones desafavorides puguin accedir a elles. No hi ha un rere fons. No 
se el que veu el senyor, o ena quest cas el Grup municipal d’ UAM i entenc que s’hauria 
de continuar amb aquesta línea i continuar treballant de forma positiva en fer línees 
d’ajuts i més en situació de crisi com les que estem patint. Gràcies.  
 
Sr. Olivella: demanaria a l’interventora si poguessis fer una introducció del punt. Si us plau. 
 
Sra. Ayats: bon dia a tothom. Aquest punt és merament tècnic i correspon a la creació 
d’una partida pressupostària per tal de fer front a nua amortització anticipada del crèdit 
ICO que es va firmar a l’any 2012, el Reial Decret 4/2012 el 1ue recollia és que en els 
casos de les factures que es finançaven en aquell crèdit que tinguessin un finançament 
afectat, o d’ingressos directament lligats amb aquestes factures doncs que es recollís una 
partida pressupostària per tal de fer na amortització anticipada en el moment de cobrar 
aquests ingressos. Per això es fa aquesta modificació i es presenta aquest import que era l’ 
import de finançament afectat de set-cents quinze mil cinc-cents quaranta-tres amb 
trenta-un euros.  
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 14 vots a favor, 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM i 7 abstencions 
dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar inicialment les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics 
que tot seguit es detallen en l’annex núm. 1. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la clàusula de les bases particulars 
reguladora dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin 
gravats per l’Impost sobre béns immobles que a continuació es detallen: 
 
Punt  6. 
 
6. El conjunt d’ingressos del sol·licitant i dels que, segons el padró municipal d’habitants, 
convisquin amb ell, hauran de ser iguals o inferiors al barem següent: 
 
A.1) Sol·licitant sol: 
Igual al Salari Mínim Interprofessional 
A.2) Per cada persona de més que convisqui amb el sol·licitant s’afegirà un 25%. 
b.1) Sol·licitant amb cònjuge al seu càrrec: 
Igual a la pensió mínima contributiva del sistema de la Seguretat Social aprovada 
anualment pel Govern de l’Estat. 
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Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Publicar l'anunci en el BOP de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Casa 
Consistorial i llocs de costum. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Sotmetre aquestes bases a informació pública, pel termini de trenta dies, durant el 
qual es podran presentar al·legacions i suggeriments, que seran resolts pel Ple. Si durant 
aquest termini no se’n presenten, les bases es consideraran aprovades definitivament 
sense necessitat d’un nou acord. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.---- Donar compte del present acord al Departament de Cadastre, Rendes i 
d'Intervenció. 
 
4. 4. 4. 4. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 31/2013 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 31/2013 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 31/2013 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 31/2013 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 
FINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIAFINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIAFINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIAFINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
 
    
Essent necessari realitzar l’amortització anticipada del deute que no pot demorar-se fins 
l’exercici del 2014, i no existint crèdit al Pressupost Municipal, la tinent d’alcalde que 
subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d’un expedient de crèdit 
extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria, a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a la despesa esmentada. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdit extraordinari finançat amb romanent 
líquid de tresoreria, degudament informat per la intervenció municipal d’aquest 
Ajuntament. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC, i 
les abstencions dels membres d’UAM i PSC, proposa al Ple: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Autoritzar la concessió de crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de 
tresoreria, per realitzar l’amortització anticipada del crèdit de pagament a proveïdors 
formalitzat al 2012 que no es pot demorar fins a l’exercici 2014. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 31/2013 dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER----    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 31/2013 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. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 14 vots a favor, 
8 dels membres  de CIU, 3 dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM, i 7 
abstencions dels membres del PSC-PM, acorda: 
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Autoritzar la concessió de crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de 
tresoreria, per realitzar l’amortització anticipada del crèdit de pagament a proveïdors 
formalitzat al 2012 que no es pot demorar fins a l’exercici 2014. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 31/2013 dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER----    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 31/2013 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 ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:    

 
PRESSUPOST 2013 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT 
31/2013 
    
Despeses:Despeses:Despeses:Despeses:    
    

ORGORGORGORG    PROG.PROG.PROG.PROG.    ECON.ECON.ECON.ECON.    DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    

                        CRÈDIT EXTRAORDINARICRÈDIT EXTRAORDINARICRÈDIT EXTRAORDINARICRÈDIT EXTRAORDINARI            

210 0110 91100 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS A LLARG TERMINI ICO RD 4/2012 715.543,31 € 

                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    715.543,31 €715.543,31 €715.543,31 €715.543,31 €    
 
Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos:    
    

ORG.ORG.ORG.ORG.      ECON.ECON.ECON.ECON.    DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ     IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    

210   87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 715.543,31 € 

      TOTALTOTALTOTALTOTAL    715.543,31 €715.543,31 €715.543,31 €715.543,31 €    
    

    
5. 5. 5. 5. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 33/2013 CRÈDIT DE EXTRAORDINARI MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 33/2013 CRÈDIT DE EXTRAORDINARI MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 33/2013 CRÈDIT DE EXTRAORDINARI MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 33/2013 CRÈDIT DE EXTRAORDINARI 
FINANÇAT AMB BAIXESFINANÇAT AMB BAIXESFINANÇAT AMB BAIXESFINANÇAT AMB BAIXES 
 

Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l’exercici del 2014, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, la tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixes, a fi i efecte d’habilitar 
el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixes, 
degudament informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
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La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC, i 
les abstencions dels membres d’UAM i PSC, proposa al Ple: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Autoritzar la concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes, per a finançar 
els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a 
l’exercici 2014. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 33/2013    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER----    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 33/2013 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. 
 
Sra. López: crec que aquesta modificació és un dels punts més importants dels que hem 
parlat perquè el que estem fent es donar consignació a dos projectes que sempre s’han 
mantingut ferms. En aquest cas l’equip de govern, i entenc que l’Oposició està d’acord 
perquè de forma reiterada l’han anat demanant Ple darrere Ple, i a data d’avui doncs 
nosaltres li hem pogut donar sortida. Aquesta modificació comporta el que és consignar 
una dotació econòmica pel Passeig Marítim i també una altra partida, que hem anomenat 
inversions de Segur de Calafell perquè està condicionada.  
 
Així mateix hi ha l’altra partida que hem comentat al punt anterior que és les 
expropiacions. Aquest punt és el que dèiem que es finançava amb els fons de 
contingència i que per això es va crear la partida en el seu moment quan es va aprovar el 
pressupost. Els imports que nosaltres destinem són prop de set mil euros  a cada una de 
les inversions. Les partides que es donen de baixa són la majoria de romanent de crèdit de 
2012 i desprès el que ens ha fet és fer una revisió d’altres partides que no es podrien 
destinar o que no faria l’ inversió o l’actuació durant aquest exercici i hem cregut oportú 
destinar aquests diners a les dues reivindicacions que sempre hem tingut i que des del 
primer moment nosaltres hem donat suport, com és en aquest cas el Passeig Marítim i les 
inversions de Segur de Calafell.  
 
En el tema del Passeig Marítim com tots ja sabeu és na demanda de fa molt temps. Fa 
molts anys que tenim el Passeig Marítim una situació que no és la més agradable ni la que 
la ciutadania, i sobre tot el nucli de la platja i els nostres ciutadans com a pont fort de 
comerç i turístic i la seva visió no és la més adequada, només cal anar a passejar i veure’l. 
Per tant nosaltres hem fet les gestions oportunes i necessàries per poder iniciar les obres 
del Passeig Marítim les quals si tot va bé s’iniciaren en el primer trimestre de l’exercici 
2014. 
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En relació a la partida inversions a Segur de Calafell, nosaltres sempre ens hem mantingut 
ferms i hem fet diferents declaracions, fins i tot en l’últim Ple es va dir de forma oberta i 
clara que nosaltres fèiem una aposta per fer el pas soterrani. En cap moment aquest Equip 
de Govern ha dit que no el volia fer. El que sí tenim clar és que havíem de, hem d’esgotar 
totes les possibilitats de finançament d’altra organisme que en un principi li pertoca. 
Nosaltres vam demanar a l’anterior Ple que necessitàvem tres mesos que era el termini que 
havíem donat a l’organisme que s’encarrega de dur a terme aquestes obres. Per aquest 
motiu com s’apropa la data i nosaltres el que no volem és disposar o no disposar 
d’aquests diners per poder iniciar les obres ja hem consignat una partida. Perquè hem fet 
això i perquè hem posat aquest nom genèric? Perquè nosaltres ens mantenim ferms i 
continuem creien en ADIF perquè faci les inversions. Lluitarem per això fins la data que 
creiem oportú i que es va dir públicament en aquest Plenari del mes de setembre.  
 
A la partida d’inversions es diu de Segur perquè clar, si ens ho financen aquests diners els 
destinaríem a altes actuacions. Aquest finançament pel nucli de Segur és, sobretot, un 
finançament afectat. Això que vol dir? Que si ens el podem aportar aquests diners 
passaren a l’exercici 2014, s’iniciïn o no s’iniciïn les obres o si no s’ agafat o no hi ha un 
acord darrere, això és molt important. Perquè les altres partides, sí que és ben cert, que 
quan s’acabi l’any s’ha de fer, és a dir ha d’haver el compromís darrere. Per tant nosaltres 
com creiem fermament amb el tema de fer les obres, les dues obres i, sobretot, per un vot 
de confiança pel nucli de Segur aquest import és un import afectat. Per tant sempre estarà 
allà. No es perdrà ni anirà a romanent líquid de Tresoreria si en un moment donat, doncs 
pels motius x no hi ha aquest compromís o passa al mes de gener que hi ha opcions, 
perquè és clar nosaltres vam posar de data límit, insisteixo, fins que acabés l’exercici.  
 
No obstant també es va informar de forma personal a alguns dels membres que hi havia 
en l’anterior, no només es va dir en el Ple, sinó que a més de forma personal es va parlar 
amb algun dels membres que formen part del moviment veïnal que tenen interès pel pas 
soterrat i que ho van reivindicant dia darrere dia, o setmana cada setmana, en funció 
d’això se’ls hi va dir que nosaltres donaríem una solució a aquest problema abans que 
acabés l’any. Entre altres coses perquè aprovaríem el pressupost del 2014 i això quedaria 
reflectit. En cap moment es va dir que això no es faria i sempre hem mantingut que tenia 
data de caducitat i això és un compromís amb un altre organisme i, si en aquest cas no es 
complís, nosaltres executaríem les obres com es van comprometre amb els ciutadans. 
 
De partides a la baixa hi ha de tots tipus però sobretot el més important és que són en 
benefici de deus peticions i compromisos per part de l’Equip de Govern que hem 
mantingut des de que vam iniciar aquest mandat: Passeig Marítim, pas soterrat i més 
inversions a Segur de Calafell. Si en algun moment alguna persona vol fer algun 
comentari, sobre tot en aquest cas els membres que formen part del Plenari, vol fer algun 
comentari d’alguna partida, que es van explicar tots els dubtes que van sortir a la 
Comissió, doncs no hi ha cap problema i jo mateixa els hi donaré perquè totes tenen una 
motivació. Gràcies.  
Sr. Parera: sí, UAM com sempre creiem que es fan les coses a base de propaganda i de 
façana. Estem d’acord tots que el Passeig Marítim de Calafell, del nucli de la platja, s’ha de 
resoldre perquè és com una gallina dels ous d’or i és nua obligació acabar aquest Passeig 
Marítim i tirar-lo endavant. Però també és una gran necessitat el tema del carrer Pisuerga. 
Nosaltres altra vegada, tot això, és comèdia. Perquè una mica cap aquí i una mica cap allà. 
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Que hem de fet el que hi he dit jo abans a la senyora Santamaria: “pan para todos”? 
Perquè si fem alguna cosa, si us plau els diners perquè no els posem tots en un cantó i 
acabem una cosa, sigui el cantó que sigui. Si comencem pel Passeig Marítim acabem el 
Passeig Marítim i si fem el pas soterrani fem el pas soterrani, però  això que hi hagi una 
mica, com he dit, una mica per tot arreu això és enganyar, que tothom estigui content, 
que diem ara sí, ara sí ja han començat, ja ho acabaren, ja en parlarem, ja ho farem. Per 
tant segurament votarem a favor, segurament que votarem a favor però de manera que 
fan el repartiment nosaltres no estem conformes. 
 
Sra. Elvira: sí, molt breument. En primer lloc li comentaré senyor Parera que a la Junta de 
Portaveus d’ahir al matí, a les 08.30 hores ja se’ls hi va informar que es feia un primer pas 
ara amb un tram i que seguidament es faria el segon i el tercer tram del Passeig Marítim 
amb el qual no s’està fent una cosa a mitges sinó que s’està fent dintre d’un ordre i uns 
terminis per no perjudicar al front marítim de Calafell platja en la totalitat.  
 
Dit això jo el que volia era recolzar el que ha dit la meva companya de CIU. Aquest Equip 
de Govern des del primer moment va apostar per fer les obres del Passeig Marítim així 
com el tema del pas soterrat, sempre hem defensat que això s’havia de fer. Sempre hem 
defensat que s’havia de pagar des d’ on s’havia de pagar i no dels diners dels ciutadans de 
Calafell. Però també s’ha demostrat que arrel de totes les reunions i tot l’esforç que 
aquest Equip de Govern ha fet amb el Govern de Madrid, jo crec que ha quedat palès que 
d’una manera o d’altra això es farà. Intentarem que a totes, totes que sobre tot les 
inversions les puguin pagar des de Madrid però hi ha moments que políticament has de 
prendre decisions com les que està prenent aquest Equip de Govern i s’ha d’apostar per 
fer d’una manera o d’altra el que s’ha de fer, el que hem defensat des del primer 
moment. Jo crec que per part del PP té tot el recolzament a totes aquestes modificacions 
pressupostàries per fer front d’aquesta defensa tant del Passeig Marítim com del pas 
soterrat de Segur. Moltes gràcies. 
 
 
Sr. Ferré: sí, moltes gràcies. Jo el que volia primer en tot cas és explicar el que s’està fent 
en aquesta modificació i és que s’està posant un milió sis-cents seixanta-quatre mil euros a 
fer quatre coses, no? Un milió sis-cents seixanta-quatre mil euros que estan per fer coses i 
que venen de diferents finançaments, concretament una es refereix a tres-cents tres mil 
euros d’una expropiació que s’ha de pagar perquè hi ha una sentència, desprès hi ha tres 
mil euros que és per acabar de tancar un leasing que hi havia d’un vehicle i desprès sis-
cents noranta-un mil euros que es posen a la partida del Passeig Marítim i sis-cents 
seixanta-set mil euros que es posen a la partida d’inversions de Segur. Hem de començar 
perquè ningú ho ha explicat, en tot cas que la gent que escolta la ràdio i que està aquí de 
públic doncs que també sàpiguen una mica de què estem parlant.  
 
Bé, nosaltres el que veiem aquí és que vostès és com si tinguessin una casa que han de 
reformar la cuina i el bany i no tenen prous diners per fer les deus coses a l’hora i resulta 
que el que fan és que en lloc de prioritzar una de les dues coses doncs arreglen una mica 
de cada cosa, no? I clar, posen els diners na mica cap aquí i una mica cap allà i arreglen 
una mica la cuina i una mica el bany. Que tampoc hi acaben de fer perquè no tenen 
diners per acabar ni una cosa ni l’altra d’aquesta manera.  
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Per tant és una mica incomprensible que ho facin d’aquesta manera quan els hi hem estat 
dient que siguin valents i decidits i que apostin i que prioritzin les coses. Ara que ens fan 
una mica de cas en el que els hi estem dient que és que hi ha unes necessitats del 
municipi que són el pas i el passeig, vostès aposten una mica pel pas i una mica pel 
passeig però no tenim diners per acabar el pas ni per acabar el passeig, ni tant sols per 
començar-los perquè de la manera que ho han posat encara no es pot licitar cap de les 
dues obres. Per tant haurem d’esperar que més endavant puguin posar més diners i 
començar-les. Doncs escolti, si no tenen diners per començar les dues, comencin una 
primer, comencin una. Això seria el que faria tothom a casa seva. Si ha de reformar la 
cuina i el bany i no té diners per acabar les dues coses doncs primer fa la cuina, o primer 
fa el bany. Tant senzill com això i ho explico així de senzill perquè ho entengui tothom. 
Vostès no, vostès guarden una mica de diners per començar la cuina i una mica de diners 
per començar el banys però no comencen ni una cosa ni l’altra. Això és el que estan fent. 
 
D’ on surten aquest milió, pràcticament un milió set-cents mil euros, d’ on surten? Doncs 
miri surten d’algunes de les maneres que els hi hem estan dient nosaltres duran aquest 
temps que és que busquin en el pressupost que segur que hi ha diners d’inversions que no 
s’han executat d’anys enrere i fins i tot d’aquest any. Doncs miri d’aquest vint-i-cinc 
milions d’euros de crèdit que vostès critiquen resulta que rasquen, pràcticament sis-cents 
setanta mil: cinc-cents mil euros de la biblioteca, cinc-cents mil euros que nosaltres teníem 
previstos per fer la biblioteca damunt del Mercat, cinc-cents mil euros i cent seixanta-set 
mil euros que venen del Parc Arqueològic del Castell. Que per cert el regidor d’Urbanisme 
em va dir al començament del mandat que o teia prou diners per acabar aquesta obra. Jo 
li vaig dir que si alguna cosa hi havia en aquesta obra era, precisament diners, i aquí 
queda reflectit. Vostès utilitzen cent seixanta-set mil euros que els hi ha sobrat d’aquesta 
obra. Sis-cents setanta mil euros pràcticament d’aquests vint-i-cinc milions que deia vostès 
de crèdit, doncs miri ara vostès també l’estan utilitzant.  
 
Però és que vostès ho diuen d’una manera que sembla que només hàgim fet crèdit 
nosaltres. Nosaltres en el mandat anterior també vam estar amortitzant els crèdits que 
vostès havien demanat en anys anteriors, també. Cada anys amortitzàvem quatre milions i 
mig d’euros, aproximadament, de crèdits d’anys anteriors. Doncs això és el que estan fent 
vostès, per tant estan fent el mateix que fèiem nosaltres també, d’amortitzar aquests 
crèdits.  
 
Això per una banda, una altra de les maneres de finançar aquest milió set-cents: en 
despesa corrent d’aquest pressupost. Vostès agafen de seixanta-dos mil euros que tenien 
a la partida de Serveis d’Ajuts a Domicili, de Benestar Social, Serveis d’Ajuts a Domicili 
quaranta-set mil euros. Home de que em serveix aprovar bases de bonificacions i coses, 
ajuts que hem aprovat abans per la gent més necessitada si desprès a l’hora que vostès 
han de donar ajuts a la gent més necessitada resulta que els hi treuen els diners per fer 
altres coses. Però home on els gasten! Per tant és una mica absurd el què vostè està fent. 
Perquè si precisament posant partides per donar ajuts a domicili i resulta que de seixanta-
dos mil euros els hi sobren quaranta-set mil euros, és que només han utilitzat quinze. Clar 
això és molt greu, que de seixanta-dos mil euros només n’hagin utilitzat quinze és molt 
greu. Per tant no s’entén d’ on venen aquests quaranta-set mil euros, perquè els utilitzen 
per fer això. En tot cas el que han de fer és donar més ajuts i si d’aquest concepte resulta 
que no en poden donar més perquè no hi ha més demanda doncs és el que li estàvem 
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dient abans. De tots aquests ajuts que anem aprovant que es va donant d’ajuts? I a 
quantes persones hi arriben aquests ajuts? Perquè no sabem i aquí té una mostra, eh. Un 
vint-i-cinc per cent del que s’ha pressupostat per ajuts a domicili és el que s’ha donat, un 
vint-i-cinc per cent.  
 
Que més treuen de despesa corrent? Treuen seixanta set mil euros de neteja viària i vint-i-
un mil euros de material de la brigada. Que vol dir això? Que la brigada ja d’aquí a final 
d’any ja no podrà fer res més també. Per tant es quedarà sense material per poder arreglar 
una trista vorera, no? Però bé això ja pot ser secundari, si m’apura, no? Que més treuen? 
Ja li he dit dos coses de la manera de finançar aquest milió set-cents mil euros. Una altra 
que vostè ha dit abans que era el fons de contingència, que també li ha recordat el meu 
company, tres-cents quaranta-sis mil euros que vostès treuen d’aquest fons de 
contingència i ha dit que es destinaven a la partida d’expropiacions, concretament aquesta 
expropiació, aquesta la van iniciar vostès. És més, vostès van iniciar totes les expropiacions 
de la carretera C-31 quan es va arreglar el tram per Segur. Vam ser nosaltres a 2007 que 
vam haver de posar els diners de les expropiacions que vostès havien iniciat. Nosaltres ens 
vam trobar els processos d’expropiació en marxa i no hi havia ni la partida dotada en el 
pressupost i vam haver de posar vuit-cents setanta i pico mil euros per dotar aquestes 
expropiacions que vostès havien iniciat. Per tant la van iniciar vostès aquesta expropiació I 
la van valorar en un import que en aquell moment van creure oportú. Aquest senyor va fer 
un recurs, desprès es va a tornar a valorar per un Tribunal, nosaltres vam pagar els tres-
cents i pico mil euros que se li ha pagat ja a aquest senyor i ara, aquest senyor ha tornat a 
recórrer de nou i llavors estan pagant una sentència nova que hi ha hagut. No perquè 
nosaltres haguéssim iniciat la expropiació sinó que, precisament, nosaltres ja vam pagar el 
que ens havia dit el Tribunal en aquell moment, si ha tornat a recórrer aquest senyor i ara 
se li ha de pagar tres-cents quaranta mil euros més o tres-cents tes mil euros més doncs és 
una sentència nova que hi ha hagut que ha sigut en aquest temps que vostès han estat 
governant. I ja li dic no d’una expropiació que vam iniciar nosaltres sinó d’una expropiació 
que van iniciar vostès. Ho dic perquè abans ens ha donat la culpa que aquesta 
expropiació, sí, sí que ho ha dit, ens ha donat la culpa que era una expropiació que 
havíem iniciat nosaltres i li recordo que aquesta expropiació la havien iniciat vostès. Que 
s’havia de fer la expropiació perquè sinó no es odia fer la carretera. Per tant és una cosa 
que s’ha de pagar i punt. 
 
Per últim, la quarta font de finançament d’aquests milió set-cents mil euros que vostès 
utilitzen: les inversions previstes per aquest anys 2013, amb recursos propis, però previstes 
per aquest any 2013. clar seixanta-dos mil euros del Pla de Mobilitat de carrers de Segur, 
seixanta-dos mil euros també de setanta mil euros que van posar, per tant pràcticament el 
vuitanta per cent o el noranta per cent. El Pla de Mobilitat es deu haver finançat amb una 
altra partida, entenc. Cent divuit mil euros de la dinamització del Passeig Marítim que 
vostès van vendre que aquest any farien aquesta inversió de dinamitzar el Passeig Marítim, 
que li vam preguntar. Recordo que li vam preguntar que era això de dinamitzar el Passeig 
Marítim i ens van dir a la Comissió que era arreglar la teulada de la Confraria i desprès ens 
vam dir que era arreglar el lavabo, desprès que era arreglar la jardineres i les plantes del 
Passeig. Desprès ens van dir en el Ple que era allò de la base nàutica que s’ha de fer i tot 
això. I al final, en què ha quedat? Doncs ha quedat en que han gastat sis mil euros i no 
sabem on han anat. Cent divuit mil euros han sobrat, bé això és la dinamització que han 
tingut al Passeig Marítim en aquest any. 
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I noranta dos mil euros de cent mil euros que han posat vostès, noranta dos mil euros és 
el que ha sobrat per arreglar el sostre del pavelló Joan Ortoll. Jo continuo veient el sostre 
del pavelló Joan Ortoll igual que abans, amb uralita i tot. Li dic això perquè clar quan fan 
un pressupost i posen tot un llistat d’inversions que faran aquest any, queda molt maco i 
de cara a la galeria pot quedar bé dir que farem el sostre del pavelló Joan Ortoll, que 
farem la llei de barris, que farem el Pla de Millora de carrers, que farem la dinamització del 
Passeig Marítim, que farem això del Pla de Mobilitat però clar si estem a finals d’octubre, 
31 d’octubre, que queden dos mesos per acabar l’any i resulta que vostès de tot això 
doncs no han fet ni la meitat, clar és una mica sorprenent creure’ns que vostès seran 
capaços de fer el Passeig Marítim i el pas soterrat de Segur, és molt complicat de creure-
ho.  
 
Jo el que he agafat és precisament el llistat de les inversions que vostès van preveure en el 
2013, aquest any i he comptat el que deixen de fer en aquesta modificació. El que 
anul·len d’aquest pressupost, i el que anul·len és el vint-i-nou amb vint-i-sis per cent del 
que tenien previst fer aquest any però el més greu no és tant el percentatge perquè igual 
és que no ha estat capaços de gestionar aquest vint-i-nou amb vint-i-sis per cent que 
vostès mateixos havien previst a principi d’any, que també. Sinó que el més greu és que es 
deixen de fer les coses més importants que són: el Pla de barris, la dinamització del Passeig 
Marítim, el Pla de Mobilitat i la Millora de les instal·lacions esportives. Que queda del que 
havien previst? Que queda del que havien previst? Doncs pràcticament queden mobiliari, 
equipaments i software i desenvolupament. Això són els títols de les partides que em 
queden. Clar si en un  any només són capaços de comprar mobles, de comprar material 
imagino d’equipaments d’alguna cosa que deu fer falta i de comprar programes 
informàtics doncs és una mica trist. Que en un any hagin estat capaços de fer això, no?  
 
Per tant d’aquests quatre fonts de finançament, doncs ja les he desglossat i em sembla 
que hi ha algunes coses que es podrien haver tingut en compte i que es podrien haver 
millorat. Per tant que els hi estem dient nosaltres amb això? Els hi estem dient que vostès 
el que estan fent aquí és una modificació que és insuficient perquè no pot fer ni la cuina 
ni el bany, ni el Passeig ni el pas, i que a més a més és poc decidida perquè precisament el 
que els hi estem demanant és que haguessin prioritzat en primer fer una cosa o altra. I 
això és el que estem demanant sempre. Nosaltres fins i tot ens hem mullat molt més en 
aquest temps i els hem dit el que considerem prioritari, els hi hem fet mocions i els hi hem 
fet al·legacions dient: escolti, hi ha un sector del municipi que no poden creuar la via del 
tren, que l’han tapiat, l’han tancat, han tancat la via del ten, han ficat una trinxera en un 
barri que l’estan dividint totalment, no tenen permeabilitat. Prioritzin això, si vostès encara 
tenen esperances que aquest pas el pagui ADIF, jo no se com estan les converses i les 
negociacions perquè no he participat però si vostès encara creuen que tenen opcions 
doncs escolti no posi ara diners per fer el pas.  
 
Posi els diners per fer el Passeig Marítim. Perquè si vostès aproven un Pla d’etapes dintre 
del Projecte que ja està aprovat en el BOP, ahir o abans d’ahir va sortir publicat en el BOP 
que ja la primera fase val un milió dos-cents i en posen sis-cents noranta-un mil doncs 
tenen poc més de la meitat per fer això. Per tant no podran ni iniciar la primera fase. 
Perquè no agafen els sis-cents noranta-un mil i els sis-cents seixanta set mil, els posen tots 
junts i podran licitar la primera fase del passeig. Perquè o estic segur que més a més els 
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sis-cents seixanta set mil euros que han posat d’inversions a Segur, jo estic segur que com 
tampoc tenim el projecte del pas ni sabem el que val, que també és el que els hi hem 
demanat sempre: que prioritzessin, que acabessin el projecte que vam deixar iniciat 
nosaltres, que acabessin aquest pas i que sabessin el que val. Doncs com tampoc ho tenen 
acabat tampoc sabem el que val el pas però només que valgui un cèntim més ja no el 
poden licitar. Per tant vostès creuen que el pas valdrà sis-cents setanta-set mil euros? No 
ho sabem. Sempre hem parlat que pot valdrà al voltant del milió d’euros, potser vuit-cents 
mil, potser un milió dos-cents, bé si sis-cents seixanta-set mil euros són suficients doncs 
escolti que ho digui el Projecte que ja hauria d’estat fet i acabat, no?  
 
Clar, al final en veure tot això dius: home, ara que ens comencen a fer na mica de cas ens 
agradaria votar a favor d’aquesta modificació perquè és el que hem estat demanant 
durant tot aquest mandat, que fossin conscients de les necessitat que els hi estava 
demanant a gent, conscients de les necessitat que té el municipi i clar, el que no hem 
sigut ara és decidits. Ara que som conscient de les necessitat que té tothom i del que li 
estem demanant nosaltres i que ens fan una mica de cas, siguin més decidits i prioritzin 
una de les dues, no vulguin fer nua mica de cada i acontentar a tothom. Perquè sembla 
que hagin fet una decisió salomònica, no? Com que tenim ara un milió dos-cents mil 
euros fem la meitat a Segur i la meitat a la platja. O la meitat a Calafell per dir-ho així. Ho 
han dividit la meitat, com el rei Salomó, igual. Doncs, escolti si vostès creuen que hi ha 
aquestes dues coses que s’ha de fer, que és el que els hi hem estat demanant durant 
aquest temps i a més cada una d’elles saben el que valen doncs escolti prioritzin una 
d’elles i comencin-la ja però no deixi diners per nua i diners per l’altra i encara no les pugui 
començar, prioritzi-les.  
 
Al final també el que em resulta sorprenent i ens costa de creure és que siguin incapaços 
de començar cap de les dues. Perquè? Doncs perquè ja ho he dit. En el pressupost 2013 
vostès han planificat una sèrie d’inversions que el trenta per cent, ara, a final d’octubre, 
doncs encara ni tant sols s’ha fet la proposta de despesa. Per tant no està res compromès, 
del trenta per cent del pressupost. Clar, em resulta increïble que vostès siguin incapaços 
de començar cap de les dues obres que estan anunciant aquí. 
 
Per tant, els hi demanem més valentia i més decisió en aquestes inversions i que triïn i 
prioritzin una d ‘elles. Vostès ens han titllat sempre, quan hem demanat això, que fèiem 
un discurs oportunista. Jo avui no el hi diré que fan na modificació oportunista, avui no els 
hi diré. No els hi diré això perquè és el que ha de fer, és el que toca fer. Quan un està al 
govern s’ha de mullar i ha de prioritzar coses. A nosaltres ens han criticat que vam 
comprar els locals del Port, que vam fer una munt de coses, i nosaltres en aquell moment 
vam prioritzar coses. Que vostès no estiguessin d’acord en aquella priorització? Però en 
aquell moment hi havia un Govern que prenia decisions. Evidentment a vegades l’encertes 
i a vegades no l’encertes. A vegades ho fas bé i a vegades t’equivoques. Doncs això és el 
que els hi estem demanant: que encertin o que s’equivoquin però que prioritzin i que 
tinguin un full de ruta perquè el que vostès estan demostrant avui és que no tenen ni full 
de ruta ni saben cap on ni tenen cap mena de directiu ni projecte per aquest municipi. 
Perquè? Perquè d’un pressupost del 2013, el trenta per cent ni l’han executat i resulta que 
l’única cosa que han fet és comprar mobles, ordinadors i programes informàtics i és clar 
quan un demostra amb evidència el que és capça de gestionar doncs se li ha de dir.  
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Per tant vostès el que estan demostrant és que no només no tenen full de ruta ni tenen 
cap projecte sinó que a més a més són incapaços de gestionar els diners que tenen dels 
ciutadans. Per això abans el meu company els hi deia: escolti si vostès ara han de pujar el 
deu per cent de l’I BI i estan demostrant reiteradament que els hi sobren diners per manca 
de gestió, perquè no saben que fer, perquè no tenen idees, perquè no tenen projecte 
però a més a més els hi sobren diners perquè estan pressionant més als ciutadans doncs 
escolta, o no pressioni tant als ciutadans o, realment, prioritzin les inversions que fan falta 
en aquest municipi i això és el discurs que els hi hem estan fent des del primer dia. Des del 
primer dia estem dient el mateix. Mullin-se, prioritzin una de les dues i no vulguin 
acontentat a tothom fent decisions salomòniques que al final no ens permeteren tenir ni 
el passeig ni el pas, ni la cuina ni el bany. Moltes gràcies. 
 
Sr. Olivella: moltes gràcies. Ramón li agrairia, no li he volgut tallar, però li agrairia que 
complís una mica el Rom, ha estat vint minuts quan li toquen deu. Més que res per 
respecte a tothom perquè sinó llavors no seguim les normes. CIU 
 
Sra. López: m’ha cridat molt l’atenció la seva exposició. M’ha cridat l’atenció, sobretot, per 
la manca de coneixement de com queden constància del que són les obligacions 
pressupostàries a nivell econòmic, el perquè? Perquè vostès estava parlant que si nosaltres 
no ens hem gastat, si hem reduït partides, no se què, is us plau faci una ullada o li 
pregunta al seu company que és coneixedor del que és la codificació econòmica i el que 
hem estat fent és aplicar crèdits disponibles d’exercicis anteriors, val? Per tant nosaltres, a 
data d’avui, no s’ha rebaixat res en aquest sentit. No, vostès a dit que aquest anys estem 
reduint les partides. 
 
Sabia que anava a parlar d’aquestes partides, justament. Perquè? Perquè era fàcil, vostès 
ha anat al discurs fàcil, al barat, al de fer la demagògia. Amb el tema del que és la 
reducció que s’ha fet a la partida del SAD, no? La partida d’ajuts domiciliaris. Això forma 
part del contracte programa, val? Això ho gestiona la Generalitat. En aquest cas n’hi ha 
dos tipus d’ajuts dins d’aquests programa. La gent pot optar o per la Llei de la 
Dependència que depèn exclusivament de la Generalitat o el que són aquests ajuts 
domiciliaris. A l’anterior mandat quan les coses anaven, o fins i tot abans quan va sorgir 
aquest programa molta gent el que necessitava era el ajut. Venien a l’Ajuntament i ens 
demanaven els diners i nosaltres, en aquest cas, qualsevol color, estic parlant d’un servei. 
Aquest servei es donava directament, malauradament per la situació de crisis, insisteixo, 
molta gent ha preferit o prefereix acollir-se a la llei de Dependència. Perquè? Entre altres 
coses perquè els hi fan un contracte, els hi donen una paga mensual i per tant el que ha 
passat és que la balança ha fet nu contrapès.  
 
Per tant, no és que no vulguem ajudar és que la gent ha decidit anar-se cap a la via de 
d’independència i deixar el tema dels ajuts domiciliaris. Per tant aquí sento dir-li que 
novament no s’ha informat correctament i al igual que altres vegades s’intenta informar o 
parla amb els tècnics doncs li hauria agraït que s’hagués dirigit al tècnic que en aquest cas 
li hagués informat com tal. Perquè clar el que acaba de dir és una exageració i una 
bajanada. Perquè ha volgut utilitzar els ajuts domiciliaris i el que són els serveis socials en 
contra quan realment s’està fent tot el contrari i està desmereixent tota la feina que fan 
les educadores i les treballadores socials perquè elles són les encarregades d’atorgar 
aquests ajuts. I són les que treballen en el contracte programa, per tant li agrairia que 
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novament no utilitzi, o com a mínim abans de dir les coses s’informi. La Dependència ha 
incrementat una cosa exagerada, amb aquesta motivació la situació de crisi ha comportat 
que la gent prefereixi tenir aquest contracte, aquesta cotització de la Seguretat Social, 
aquest ajut directe com a persona dependent i que tingui una persona que li ajudi en 
comptes de tenir uns diners perquè els ajudin. Aquesta és la motivació. 
 
Desprès vostè ha fet n comentari del Pla de Mobilitat. Si vostè mira de forma objectiva els 
números sí que dóna la sensació que el que han fet és un desfalc de diners, bé un desfalc 
no però que no han fet res i tot això. Tot el contrari, o sigui el que hem agafat és: amb 
una baixada primer negociar i reduir el cost que teníem previst que es va reduir una cosa 
exagerada i desprès hi havia un sobrant del FOMIT i és el que s’ha utilitzat. No vingui i em 
digui ara dient que no hem fet res, no, és que potser ho hem fet amb un altre tipus de 
finançament i a més a més rebaixant els preus. 
 
Vostè el que s’ha oblidat és que les partides, clar com la reducció ha estat només de vint-i-
vuit mil euros i una de les que tenia un gran gruix que és el Pla de Millora de carrers, 
d’aquest s’han oblidat. Clar això potser a vostès no l’interessa. Pel Pla de Millores de 
carrers s’ha gastat tres-cents seixanta mil euros en arreglar voreres i carrers del nostre 
municipi, en especial del nucli de Segur de Calafell. Per tant ja que diu unes partides 
estaria bé que digués les altres. 
 
En relació a altres partides com pot ser la dinamització del Passeig Marítim, justament 
nosaltres el que hem fet és englobar aquesta actuació dons del Passeig Marítim. Perquè? 
Perquè és una actuació conjunta. El que no farem és moltes partides de coses que tenen 
referents i que envolten al mateix. Per tant aquest tema de la dinamització de la confraria 
o del Passeig Marítim perquè realment està vinculat així. Hi ha un conveni amb la 
universitat Rovira i Virgili, doncs és el que s’està treballant i s’ha englobat dins del Passeig 
Marítim.  
 
Així mateix comentar-li que sí que és cert que van fer una aposta, aquí no puc treure-li la 
raó, però va haver un canvi. Si vostè mira la partida de Millores i Instal·lacions Esportives si 
que en primer lloc la idea era arreglar el sostre del pavelló i és el primer que es va dir, el 
que passa és que un cop analitzat  estudiat doncs les coses no van anar com nosaltres 
pensàvem o com ens havien informat. Per tant el que vam creure oportú és destinar 
aquests diners a arreglar una altra demanda que tenim amb el pavelló Jaume Vilamajó que 
és la qüestió del parquet. Què passa?  Que per l’ utilitat i la necessitat d’ús d’aquest 
pavelló les obres només es poden fer durant l’estiu. Aquest estiu, sí, aquest estiu hi havia 
una sèrie d’actuacions programades que nosaltres van creure oportú no dir: escolti això no 
es pot fer, deixem de fer les activitats perquè hem de fer obres. Us he intentat explicar que 
aquesta actuació es farà l’any que ve. És absurd deixar noranta-dos mil euros en una 
partida perquè vagi a romanent líquid de Tresoreria això que desprès vostès volen destinar 
no se quantes coses perquè aquell que tenim pendent que ens autoritzin a agafar-lo, l’ha 
destinat des de a l’ Institut al pas soterrat i no que més perquè ja m’he perdut de tantes 
Mocions que m’ha presentat i pujar el deute. 
 
Per tant, jo el que els hi demano és una mica de coherència en el seu discurs, en la forma 
de dir les coses i on es destinen perquè realment vostès haurien d’estar contents perquè el 
que estem fent és destinar diners a dos projectes que teníem tots les partits polítics, sinó 
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vaig equivocada, en el seus programes electorals. No perquè vostès ens ho hagin dit sinó 
perquè nosaltres ja els teníem, i vostès també. Suposo que els enyor d’ UAM també i el 
grup municipal del PP també ho tenien. Vostès no ens han d’orientar, nosaltres fa temps 
que estem orientats. El que passa és malt fàcil dir el de “el full de ruta” que ja cansa, que 
només s’ho creuen el seus, el demanca de no se què i ja està. Perquè nosaltres estem 
treballant, és diu principi de prudència. El principi de prudència és no dir res fins que no 
estigui més lligats. Perquè? Perquè quan es va intentar dir una cosa  perquè hi  havia un 
acord verbal, al final va sortir malament i el que hem fet és ser prudents. S’han mantingut 
converses amb ADIF, s’ha anat ha parlar amb ells, s’està mantenint converses amb Madrid 
del tema del Passeig Marítim, ja n’hi ha coses lligades però fins que això hagi de veure la 
llum no sortirà perquè per no caure. Perquè nosaltres ho reconeixem per no caure en el 
mateixos errors que van caure al confiar en una cosa que tal. Per tant nosaltres hem dit, el 
més important de tot això és que tenim l’autorització, cosa que pel pas soterrat a data 
d’avui està treballat, està enviat des d’ ADIF aquest projecte perquè aquest projecte l’ha 
fet ADIF i l’han enviat a Madrid perquè el revisin. O sigui projecte hi ha però com és d’ 
ADIF i ells són els que l’han enviat estem pendents d’això. I per mi és el principi de 
prudència, val? 
 
Jo entenc que vostès haurien d’estar contents que hem fet una bona feina, hem mirat, 
hem reservat diners per tirar endavant dos projectes necessaris i prioritaris en el nostre 
municipi com són el Passeig Marítim i el pas soterrar. Aquests diners que vostès 
comentava que si hem fet o no hem fet, són plurianuals, vostè pot destinar plurianuals, 
tenim pendent un pressupost d’aquí a quatre dies. Haurien d’estar contents perquè 
nosaltres ens hem acollit a la norma que es va aprovar ahir i imagini ja tenim els diners 
també! Han d’estar contents que tindrem el milió dos-cents pel pas soterrat i el milió dos-
cents, mira no hem de fer la feina que teníem prevista perquè ja ens l’han donat feta. Que 
la feina la farem perquè ens interessarà, però ho veu? Ho veu? Si és que a vegades les 
coses surten rodades i és el que diem. El principi de prudència, nosaltres, el meu 
departament, des del mes d’agost i no vull desmerèixer a cap dels meus treballadors 
començant per l’interventora, el Director de Serveis i les persones que treballen allà, 
porten des del mes d’agost treballant en aquesta modificació. Per tant s’ha treballat, s’ha 
mirat i no em diguin que hem improvisat perquè això li puc dir jo. 
 
Només per acabar, dir que totes les rebaixes són imports que la majoria venen de crèdits 
del 2012 que perquè no? S’ha destinat a les inversions que nosaltres volíem i desprès hem 
mirat quines són les obres que no podríem dur a terme, i que no vol dir que no es facin, 
però que no s’executaren  ni s’iniciaren en aquest exercici i per tant hem posat els diners. 
Jo crec que és un moment d’estar tots contents i que vostès a més a més en el seu 
programa ho tenien per tant complim tots. Val? Gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. Iniciem el torn de rèplica. És complert deu minuts Montse. 
UAM. 
 
Sr. Parera: sí senyor Alcalde, senyoreta ponent, nosaltres UAM tenim coneixement del 
municipi i no obstant nosaltres en pla de consell li voldríem aconsellar si us plau que no se 
li ocorregués muntar cap empresa perquè com autònom fracassarà. Vostè no acabarà cap 
feina i per tant perdrà tota la clientela. Dit això em fa l’efecte que la retòrica que anat 
repetint, “repito porque me toca y toca porque me repito” ja no diria res més.  
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Però sí que li haig de dir a la senyoreta Àgueda que li agraeixo, aprofito per agrair al 
senyor Alcalde a través de les seves paraules, agraïm al senyor Alcalde que per fi, per fi, 
em sembla que és la tercera vegada en dos anys i mig que ens ha convocat a nua reunió 
de portaveus i això a cap de dos anys i mig convocar per tercera vegada una reunió de 
portaveus s’ha d’agrair.  
 
A nosaltres en fa l’efecte i ho diguem així, i ho justifiquem i no anem equivocats que quan 
es comença una feina s’ha d’acabar, vostès senyora ponent s’imagina quin fracàs 
mostraria que el seu amic o el seu company comencés una feina i no l’acabés. Per tant 
recapaciteu, agafeu una feina, comenceu i acabeu-la. Moltes gràcies. 
 
Sra. Elvira: sí, en primer lloc anava a parlar primer en el PS però l’únic que li vull dir al 
senyor Parera que és una cosa que li he demanat sempre que és el respecte cap a la seva 
persona crec que els companys que estem aquí ens mereixem nu respecte i entrar en la 
vida laboral, del futur laboral d’una companya de Consistori, crec senyor Parera que deixar 
molt de desitjar per la seva persona. Li demano respecte cap a la gent que estem aquí, 
tots en general, perquè crec que dintre de tot estem fent política, estem gestionant l’erari 
públic però entrar més enllà del que pot passar en un futur a una persona crec que no 
toca. 
 
Dit això, voldria parlar del discurs de vint minuts del senyor Ramon Ferré. Home, 
precisament que vostès faci el discurs que si fem el lavabo i la cuina a l’hora! Hi ha moltes 
famílies que no podem fer nua lavabo sencer o una cuina sencera i a poc a poc les famílies 
van fent les cosetes i més ara en la situació econòmica en que ens trobem, la veritat és 
que ens toca a tots viure d’aquesta manera i anar arreglant les coses com es poden.  
 
Van ser vostès els que vam omplir el poble de cartells que ens van costar molts diners, de 
projectes, alguns d’elles que eren econòmicament inviables. Fa gràcia que vostès facin 
aquestes coses i desprès critiquin a gent que estem aquí, que hi ha diners per fer les coses, 
que no estem prometent res que no podem fer, que estem destinant uns diners en el que 
vam dir des del primer moment que faríem i nosaltres l’únic que vull dir, per acabar és que 
nosaltres parlem i expliquem quan veritablement les coses es poden fer perquè sinó això 
és la demagògia a la que vostès ens tenen acostumats. Moltes gràcies. 
 
Sr. Ferré: moltes gràcies, començaré per respondre a la portaveu del PP que com que a 
vegades no fa declaracions doncs ja que avui ha parlat començaré per ella. Mir és veritat 
que les famílies fan les cosetes poc a poc i hi ha familiars que no poden fer res aquí a la 
Comarca mateix, no gaire lluny hi ha exemples d’això. Hi han ajuntaments que no poden 
fer res i pel contrari han de retallar i rebaixar tots els serveis que tenen perquè no poden 
fer res. Però és que nosaltres sempre els hi hem dit que aquest ajuntament té diners. No 
és nou, i ara s’ha donat compte vostès que l’ajuntament  té diners. Eren vostès els que 
deien que a l’ajuntament no hi havia ni un duro i que no i havien diners i que havíem de 
fer una auditoria i que trobaríem aquí un munt de coses que estàvem malament i que 
trobaríem no sé, un desfalc i que hi haurien coses rares i que hauríem d’auditar tots els 
comptes i mirar d’ on havíem gastat més del compte i tot això.  
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Vostès van fer una auditoria i resulta que es van d’haver d’inventar un discurs per justificar 
que havien fet aquella auditoria perquè no vam trobar res de res. No van trobar res que 
estigués mal fet ni ma imputat ni res. Per tant sempre hem tingut diners per fer coses. 
Som nu ajuntament que per sort, si na cosa podem dir és que estem en una bona situació 
econòmica. I això hi hem dit des del primer dia, eren vostès els que no s’ho creien. Ara, 
desprès de gaire bé tres anys s’han donar compte que aquest ajuntament té diners i 
m’estan dient: home ja que tenim diners anem a fer una mica de coseta aquí i una mica 
de coseta allà. Miri és que precisament és el que han estat fent durant aquest temps. Que 
han fet vostès en aquests dos anys i mig? L’aparcament del Blanquet per exemple, han 
asfaltat la meitat, no tot, la meitat podrien haver haver-lo fet tot! També podien haver 
prioritzat i haver-lo fet  tot perquè diners tenien per fer-lo. Que més han fet? El Pla de 
Mobilitat de Segur, n’han fet una fase. Encara queden quatre o cinc per fer de fases, 
doncs escolti també podien haver prioritzat això. No ho han fet, han fet una mica només. 
Clar si anem fent miquetes anem empastifant tot, jo no sé si en aquest mandat hi haurà 
temps d’acabar l’aparcament del Blanquet però potser que s’ho plantegin i acabar-lo. O el 
Pla de Mobilitat ja que ho han començat acabi’l però faci-ho bé.  
 
Ara tornem a empastifar una miqueta perquè tothom estigui content, una mica de diners 
pel pas i una mica pel Passeig però no podrem començar ni una cosa ni l’altra. Escolti 
siguin més decidit i siguin més valents i prioritzin que per això estan aquí per prendre 
decisions però és que no tenen cap projecte ni cap full de ruta. Han començat una  mica 
el Pla de Mobilitat, han començat una mica l’aparcament del Blanquet, ara posarem una 
mica pel Passeig, ara posarem una mica pel pas però al final no farem ni el Pla de 
Mobilitat ni el Passeig, ni l’aparcament del Blanquet ni el pas. Clar al final hauran passat 
els quatre anys i vostès que hauran fet aquí? Començar una miqueta de res i empastifar 
tot però ers més. Per tant ja que em diu que hi ha famílies que no tenen diners doncs aquí 
sí que hi ha diners. A l’ajuntament de Calafell sí que té diner i no vull que consti com si 
ens sobressin els diners per les orelles, eh! Tampoc estic dient això. Però sí que tenim 
diners i precisament avui el Ple va d’això: de fer coses. Per tant no em digui que encara 
sort que podem fer quelcom. Perquè el que estem dient és que ja que podem fer quelcom 
doncs trií quines coses ha de fer i quines coses ha de prioritzar. 
 
Al senyor Parera li ha dit que si fos autònoma no es guanyaria la vida, no? Jo li dic que si 
treballessin vostès de gerents en una empresa ja els hi haurien despatxat  perquè no 
haurien sigut capaços de fers res en aquest temps. Haurien començat un  munt de coses 
però no haurien sigut capaços de materialitzar res per tant estem amb el mateix discurs. 
Que em digui que jo tinc manca de coneixement, home! si precisament els cinc-cents mil 
euros i els cents  seixanta mil euros que li he dit, que són sis-cents setanta mil euros 
pràcticament, venen d’una època en la que vam estar nosaltres. Els vam posar nosaltres al 
pressupost. Com hem pot dir que és manca de coneixement? Això ve de crèdits afectats 
d’anys anteriors. Precisament jo havia signat, fins i tot, algun crèdits d’aquests. Perquè en 
algun moment vaig haver de signat algun crèdit d’aquests, per tant no em digui que tinc 
manca de coneixement. Escolti, la matemàtica, li diré una frase del senyor Parera, la 
matemàtica no és una opinió, és un fet, una realitat, les coses són així. Aquests crèdits 
venen fins i tot de la Legislatura passada. Per tant no em digui que no tinc coneixement. 
 
Miri si la partida d’ajuts, resulta que augmenta la Dependència i baixen els ajuts 
domiciliaris el que ha de fer és agafar diners d’ajuts domiciliaris i augmentar la partida de 
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Dependència. Si és de la Generalitat tornem-hi, a veure, llavors vostès estan fent un 
pressupost i no són conscients de la realitat del municipi. Jo estic segur que hi ha gent que 
en lloc d’ajuts domiciliaris, si no necessita aquesta ajuts, estic segur que necessiten per 
menjar. Doncs podien haver dotat la partida per donar més diners d’ajuts en menjar, per 
exemple. O altres tipus d’ajuts és que hi ha molts tipus d’ajuts. Avui en dia es fa cua a 
Serveis Socials. Com poden vostès retallar de seixanta-dos mil euros que tenen un partida i 
treure’n quaranta-set? Només ha gastat quinze en ajuts en un moment en que la crisis 
econòmica està fent  molt de mal i les famílies necessiten aquests ajuts. Escolti, si no ho 
necessiten per ajuts a domicili fiquin-lo per altres tipus d’ajuts. Fins i tot pels ajuts que 
vostès han aprovat abans. Doncs els podien haver dotat en aquests diners. 
 
Vostès com sempre quan fan un discurs que no es fa prou gestió, no se com ho fan però 
sempre acaben donant la culpa als treballadors. Escolti els treballadors no fan el 
pressupost. Vostè ens ha dit que nosaltres estaven donant la culpa al treballadors socials, 
això ho ha dit vostès. Escolti els treballadors no fan el pressupost, el fan vostès i l’aproven 
vostès i vostès són els responsables que això s’executi, vostès, no els treballadors. Per tant 
vostès han de vetllar perquè el pressupost s’executi com a polítics, per això estan aquí, per 
vetllar que el pressupost s’executi. I si veuen que en aquesta partida sobren diners doncs 
escolti posi’ls per fer una altra cosa però d’ajuts! Perquè si alguna cosa fa falta avui en dia 
són ajuts. 
 
El Pla de Mobilitat, jo no li he dit que no han fet res del Pla de Mobilitat perquè és evident 
que ho han fet, molt evident. Han fotut una nyap de nassos en el Pla de Mobilitat perquè 
un cop han aprovat el projecte, han fet participació, han improvisat sobre la marxa però és 
que desprès de coses fetes han hagut de corregir-les i anar endarrere sempre d’això per 
tant  jo no li he dit que no han fets res, sí que han fet sí, i molt. Més del previst perquè 
han hagut d’arreglar aquelles coses que havien fet malament i de manera improvisada. Per 
tant han fet un nyap, jo no li he dit que no havien fet res del Pla de Mobilitat, jo li he dit 
que de la partida del Pla de Mobilitat no havien utilitzat ni el noranta per cent per tant ho 
ha pagat amb una altra cosa. Vostès m’ha dit amb que ho han pagat, ho han pagat amb 
la partida d’arreglar carrers a Segur, bé llavors vol dir que s’ha deixat d’arreglar carrers 
perquè si hi havia diners per arreglar carrers i vostès el que han fet és fer  el Pla de 
Mobilitat és que s’han deixat d’arreglar carrers.  
 
Sr. Olivella: Ramón porta ja el doble de temps. 
 
Sr. Ferre: val. Doncs acabo molt ràpid. 
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. 
 
Sr. Ferré: els sostre del pavelló, vostè diu que no va anar com havien previst. És que ja li 
vam avisar que aquest sostre valia quatre-cents mil euros perquè hi ha un projecte fet, 
amb una valoració feta del que val canviar l’ uralita d’aquest sostre, valia quatre-cents mil 
euros i vostès van posar cent mil. Altra vegada poca decisió, poca valentia, no han apostat 
per arreglar aquest sostre, no han posat els quatre-cents mil que els tenien. Podrien haver 
fet, haver prioritzat però van decidir partir en una mica de tot. Que ha passat? Que no 
s’ha fet els sostre. Ara diuen que el faran el proper any. L’any que ve haurà de posar 
diners pel Passeig, pel pas, pel sostre del pavelló, per enderrocar el Mercat, per acabar el 
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Blanquet i per acabar el Pla de Mobilitat. Si fa un procés de participació i resulta que mig 
equip de Govern proposa enderrocar el Mercat, home a veure, això va ser ahir! Doncs 
haurà deposa diners per fer alguna cosa amb el Mercat perquè clar si fa un procés de 
participació i desprès resulta que no fica diners per fer allò del Mercat, doncs clar és nua 
cosa amb la que haurà de fer quelcom. 
 
Sr. Olivella: Ramón ha d’acabar Ramón. 
 
Sr. Ferré: I finalment. 
 
Sr. Olivella: no, finalment no. 
 
Sr. Ferré: si, sí acabo, acabo. 
 
Sr. Olivella: les normes són així i no perquè tinguis més dret que ningú. O sigui si som 
iguals com ha dit el seu company, s’ha de demostrar que som iguals. 
 
Sr. Ferré: és l’últim, jo ja o intervinc més. 
 
Sr. Olivella: no, és l’última. Perquè porta més del doble de temps. Escoltem vostès no 
prediquen amb l’exemple. 
 
Sr. Ferré: és l’últim que vull dir perquè vostès ha parlat del principi de prudència i ha dit 
que fins que no estigui res lligat no farem res. Doncs home avui precisament ens porten 
dos coses que no estan lligades: ni el Passeig ni el pas. Per tant això del principi de 
prudència no sé d’ on s’ho ha tret, no? 
 
Sr. Olivella: ja està, gràcies. 
 
Sra. López: jo crec que tenim un problema de comunicació perquè realment o jo no 
m’explico molt bé, que segurament serà culpa meva, estic convençuda o vostès escolta 
diferent. Potser que és això, insisteixo, no vull carregar la culpa a vostès, ja l’assumeixo jo. 
Per aquest motiu torno a repetir a veure si ara ens entenem. Jo en cap moment he dit que 
vostè tingui manca de coneixement en el que són les aplicacions pressupostàries amb la 
partida econòmica. Això és el que li he dit, jo no soc ningú quins coneixement en té o no. 
Suposo que vostè tindrà uns coneixements d’algun àmbit i d’altres no. Igual que jo perquè 
jo no soc superwoman ni superman, cadascú en sap de la seva àrea o en té els seus 
coneixements. Per tant no era en pla faltar-li al respecte en cap moment, sinó que és 
normal, passa. 
 
També m’ha sobtat que vostès hagi estat qui ha defensat aquest punt quan és un tema 
econòmic perquè a mi a vegades m’ho diuen, no? Com que vostès defensa i tal? Però bé 
és una tonteria. Abans d’entrar en el fons de la qüestió, i sobre tot el que m’ha plantejat, 
en aquest cas, el portaveu del PSC m’agradaria respondre al senyor Parera. 
 
Sap que és diu a casa meva? Que els consells només es donen quan està en perill la vida 
d’una persona i sinó que cadascú ha d’aprendre dels seus errors. Per tant no li puc agrair 
el seu consell perquè jo m’he de forçar i m’he de forjar, com es diu en castellà per 
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aprendre i créixer. Per tant jo li agrairia que mai més em doni més consells perquè jo he 
d’aprendre sola. Simplement això. Jo no se vostès si sap quina és la meva trajectòria, si sap 
el que he fet o he deixat de fer o simplement em veu com aquella nena de Segur que va 
pel carrer. Per tant li agrairia que s’estalviï com a mínim a mi. Si els altres companys volem 
rebre, o li agraeixen. Ja li dic, quan vostè cregui que la meva vida estigui en perill doncs li 
acceptaré el consell però com per forjar la meva vida no cal. Ja aprendré jo sola. 
 
En aquest sentit entraré al discurs que és el que toca que és el punt que portem. Jo en cap 
moment he carregat ni dic que la culpa són, perquè jo soc la primera que quan en el meu 
departament hi ha un error assumeixo la responsabilitat i això s’ha demostrat Ple darrer 
Ple, Junta de Govern o qualsevol  conversa que he tingut amb el meu Equip de Govern 
perquè jo soc la responsable. Jo no puc fer responsable a cap treballador d’aquest 
ajuntament que s’hagi fet una mala distribució o no. La situació canvia.  
 
El tema del SAD, Servei d’Ajuts Domiciliaris, això és una previsió perquè això és un 
contracte programa. Potser no s’ha entès però això és un contracte programa de la 
Generalitat. Es poden fer deus visions, no és que nosaltres podem destinar a la Llei de la 
Dependència. Aquí es va fer una previsió en funció d’una projecció del com ha anat el 
SAD i en aquest cas els tècnics, si que nosaltres aprovem el pressupost, però els tècnics 
són els que diuen en funció de com ha anat: el correcte seria posar aquests diners en 
aquesta borsa. Però perquè? Perquè d’acord amb l’estudi això ha anat així. Doncs en 
aquesta tendència es van posar aquests diners. Que passa? Que es va girar la truita? No és 
així però es que se li pot demostrar que no va en funció ni en contra. Hem entat en un 
debat estèril perquè vostè sempre diu que nosaltres hem baixat la partida de Serveis 
Socials. Estic cansa de dir que el que es va reduir és de gestió i administració. En cap 
moment s’ha tocat mai el tema dels ajuts ni res però a vostès ja els hi va bé. I juguen 
sempre amb el mateix doncs juguin sols. No vull participar en el seu joc. O sigui mai  a la 
vida s’ha reduït les partides destinades a subvencions i ajudes als ciutadans, vostès agafen 
la partida d’això general d’administració i que sí que es van reduir però no les de Benestar 
Social. A Benestar Social i a totes les àrees de l’ajuntament perquè estaven inflades en 
funció dels pressupostos que vostès van fer. Per tant aquí es on es va reduir i amb això ja 
ho deixo.  
 
Que si tenim manca de projecte, que si no tenim full de ruta...si és que a votés els hi va de 
conya, i perdoni l’expressió, és l’únic discurs que tenen vostès en contra nostra però a 
nosaltres no ens afecta, nosaltres tenim una línea de treball, treballem, fem la nostra tasca 
i vostè pot sortir per els mitjan on vulgui dient: el que fa l’Equip de Govern és que no té 
un full de ruta o té manca de gestió, bé, doncs tenim quatre anys. Es governa per quatre 
anys, vostès des del primer dia té aquest discurs. Des del primer dia que vam començar va 
tenir aquest discurs.  
 
I desprès sobre això que tenim diners, entre altres coses li he de comentar que part 
d’aquestes inversions que vostè diu que no fem, que hem modificat, això es diu fer gestió 
perquè el que no vull és deixar, perdre aquests diners. I allò que vostè han criticat del tem 
aquest de l’ IBI, que sempre estan amb el Reial Decret del Rajoy o no què, doncs la majoria 
d’obres s’ha finançat gràcies a això. O sigui que l’ajuntament no l’ha destinat a despesa 
corrent, a Capítol II, tot el contrari a Capítol VI. Es va dir, ens van comprometre aquest 
ingrés, aquestes ingressos majors que vostès diuen, es destinar als nostres ciutadans, no 
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els hem destinat a una altra cosa perquè realment les altres partides s’han rebaixat i es pot 
demostrar, per tant no comencen a dir algunes sèries de coses que no són certes, 
nosaltres tenim el nostre programa i tenim el nostre Planning, entén que vostè no el 
comparteixi i entén que vostè faci ara aquest discurs d’una miqueta per aquí una miqueta 
per allà, es que em donà la sensació que vostès no volen ni que es faci el passeig marítim 
ni el pas soterrat, una cosa que portem ple darrere ple escoltant que em de destinar diners 
i ara resulta que quan comencen que quan ens posem que quan mirem i gratem les 
partides que creiem que podrien agafar líquid de tresoreria, perquè per motius x que tot 
queda justificat no em utilitzat, destinem per fer-ho, que es pot fer a través d’un 
plurianual i que vostès ho saben i tenen coneixement o com a mínim, el seu company del 
costat el Sr. Joan Carles, per tant i ara resulta que sembla que no volen jo el que estic 
percebent es que no volen ni passeig marítim ni pas soterrat, en comptes d’estar contents 
i torno a dir la paraula contents, perquè jo crec que es per estar contents, sembla que no 
ho estan, sembla que els hi molesti, per tant escolti’m digui’m que si home que ja era hora 
per fi, vostès que diuen això de ja han fet els deures, perquè es la seva expressió de 
sempre, bueno doncs si vostè creu que hem fet els deures ara, que jo li puc dir que fa 
mesos que els estem fent el que passa que no els pub licitem perquè a veure la feina 
interna es feina interna i el que em de passar es una modificació pressupostaria com cal 
doncs ho estem fent, per tant nosaltres em fet una aposta per els dos nuclis, passeig 
marítim i pas soterrat, es pel nostre municipi de Calafell s’estan fent actuacions a tots els 
nuclis, em intentant i s’està intentant i s’està aconseguint arreglar les voreres que es lo 
pitjor que tenim al nostre municipi i aquesta és la realitat perquè nomes cal donar un tom 
per Calafell per Segur o pel poble, per tant nosaltres continuem una línia de treball que 
vostès poden criticar tot el que vulguin, que ja els he dit que no ens afecta que poden 
continuar amb el seu discurs, però que nosaltres continuem treballant i que agrairia que 
no poses en boca meva coses que no he dit igual que jo no ho faig, perquè jo de la meitat 
de coses que vostè ha debatut en els vint minuts que ha utilitzat, era per dir com tot el 
contrari per donar-li la volta a una cosa que sort el tenim gravat i després ens passen les 
actes, perquè quedarà constància que hi ha coses que no he dit encara que vostè jo crec 
que es qüestió de distància, es la distància que tenim que no ens ha arribat be, acabant 
amb això pas soterrat, si, passeig marítim, si i així serà una realitat i una cosa en cap 
moment jo he dit que les expropiacions siguin culpa de ningú, les expropiacions s’han de 
pagar per fer les obres, per tant s’han tingut que pagar i pagarem d’altres, així de clar 
simplement per acabar, gràcies. 
 
Sr. Ferré: Nosaltres ens abstindrem perquè ens han fet cas però no han prioritzat per tant 
ens abstindrem per aquest motiu, però no es que estem en contra de que es faci el 
passeig marítim o el pas soterrat, però estem demanant que es prioritzi una de les dues 
per això ens abstindrem. 
 
Sra. Suárez: Sí, satisfets de poder tirar endavant dos projectes importants pel municipi, 
votem a favor. 
 
Sr. Olivella: volia fer només un breu comentari ha dir que des de l’equip de govern com a 
mínim si mes no, però algunes persones de la oposició dels grups també crec que esteu 
contents doncs del fet que avui puguem presentar això i realment penso que ha estat una 
línia de treball de l’equip de govern amb encerts o errors,  evidentment dins d’una 
prudència com han dit les diferents portaveus també de l’equip de govern, però que 
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lògicament són moments complicats, jo el que m’agradaria deixar clar, no pensava dir res 
però quan Ramon has dit que hi havia diners a mi el que no m’agradaria es que a nivell 
municipal o a nivell de poble es pensi que aquí estem fent de banca i estem guardant els 
diners, aleshores jo crec que també s’ha de dir que durant dos anys s’ha fet molta 
contenció, no parlo dels governs anteriors ni del mes enrere però que durant aquest dos 
anys si que puc dir que  s’ha fet una bona tasca en aquest aspecte i crec que aquesta 
bona tasca també s’ha notat i que els diners s’han anat acumulant i de coses que s’han 
deixar de fer o que estaven previstes que nosaltres consideraven que no es podien acabar i 
que vam decidir no fer-les, aleshores aquests diners que hem anat acumulant d’aquí i 
d’allà doncs s’ha intentat guardar tot el que s’ha pogut i fins que el govern ens ha 
autoritzat poder-los destinar a una inversió i aleshores el que hem fet al moment que hem 
arribat i que hem tingut aquests diners i hem mirat tots els diferents punts i hem intentat 
fer dins del que nosaltres com equip de govern hem de saber i hem de ser conseqüents 
doncs plantejar això, ara jo estaria, bueno si digues agafo un butlletí de l’anterior govern, 
el passeig marítim sabia de començar a l’estiu del 2010 i si vol els ho puc ensenyar aquí, 
estem a l’any que estem i això no esta jo crec que avui no hem d’anar per aquí, la situació 
no ens permet divagar ni anar bastants segurs per allà on caminem i aquest es el que s’ha 
volgut mostrar des de l’equip de govern o sigui una prudència en no fer política, la gent 
estem cansats “tots “ de la gent política i de dir cosetes, jo crec que intentem avui ser 
bastants realistes, dic bastants perquè sempre queda aquell acord últim que has de 
negociar amb unes altres persones i amb els temps que estem avui doncs a vegades, ens 
ha passat mes d’una vegada, els diners quan es hora de buscar-los no hi són, per la 
situació que sigui o pel moment que sigui, per tant el que fem avui no es tapat forat ni fer 
les cuines,  jo crec que es un exercici de responsabilitat les coses es poden fer per fases, 
tota la vida s’han fet, no es un invent d’ara, no es pot fer a vegades totes les coses de cop, 
jo crec que ara aquest moment hem intentat ser equitatius per exemple amb el pàrquing 
del Blanquet es va fer la meitat perquè consideraven que el barri de Segur necessitava 
també un pàrquing asfaltat i vam voler a mitges perquè, doncs perquè aquí moltes 
vegades hem dit que tothom paga impostos i com no es pot arribar a tot hem d’evitar 
agravis, si senyor perquè forma part de la convivència, igual que s’han fet un munt de 
reparacions  als carrers que no s’havien fet mai i es veu molt poc però s’han anat fent, no 
s’han asfaltat carrers sencers s’han fet pegats, però es que creiem que en període de crisi 
no toca altra solució que fer això i s’ha intentat sempre que aquestes reparacions els facin 
petits empresaris del municipi, jo ara estic parlant d’aquest moment, mes que res perquè 
s’ha intentat fer veure que això era jo que se que, vull dir siguem realistes anem caminant, 
intentem treballar el màxim de junts i escolta com equip de govern ens podem equivocar 
però el que si que esta clar es que tenim una línia claríssima de que si això no ens falla, tal 
com tenim previst i mes endavant informarem, segons vagin sorgint les coses per no fer 
volar mes coloms, però el que esta clar es que el Passeig Marítim el podrem licitar al mes 
de gener, això esta claríssim o al desembre i que la resta de inversions per Segur de 
Calafell seran una realitat i això jo crec es un compromís que me atreveixo a dir-ho 
públicament perquè així serà, tot potser que entremig hi hagi un entrebanc però no 
m’agradaria que passes com aquesta revista que ha dit, no que la revista última, 
concretament de febrer del 2010, el govern diu licitarà les obres per que puguin començar 
desprès de l’estiu, això l’any 2010 per tant jo crec que aquesta prudència ens ha 
caracteritzat i per altra banda doncs en quan ajudar a les persones hem fet tot el possible 
per intentar ajudar a les persones dins de les possibilitats que han hagut i han sigut 
receptius a atendre a tothom dins de la igualtat que pertoca perquè considerem que sí 
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que totes les persones són iguals i nosaltres això ho tenim molt clar iguals amb el tracte 
iguals a poder atendre’ls a tothom i escoltar a tothom, be moltes gràcies.  
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal dels membres: 14 vots a 
favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM, i 7 
abstencions dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Autoritzar la concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes, per a finançar 
els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a 
l’exercici 2014. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 33/2013    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER----    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 33/2013 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 ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:    

 
PRESSUPOST 2013 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT 33/2013 
  
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       

410 1510 60002 EXPROPIACIONS 0,00 € 303.282,16 € 303.282,16 € 

410 1510 60900 
INVERSIONS SEGUR DE 
CALAFELL 0,00 € 667.041,91 € 667.041,91 € 

410 1510 61901 PASSEIG MARÍTIM 0,00 € 691.324,52 € 691.324,52 € 
440 1690 62400 ADQUISICIÓ DE VEHICLES 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

            TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL         0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
    

1.664.648,59 €1.664.648,59 €1.664.648,59 €1.664.648,59 €    
    

1.664.648,59 €1.664.648,59 €1.664.648,59 €1.664.648,59 €    
    

 
 
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:  
 

        CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    
        APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.    NOMNOMNOMNOM    ACTUALACTUALACTUALACTUAL    DE BAIXADE BAIXADE BAIXADE BAIXA    DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA    
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OrgOrgOrgOrg    Prog.Prog.Prog.Prog.    Econom.Econom.Econom.Econom.                                    

110 1610 6130130 PLA REPOSICIÓ SERVEI 
D'AIGUA 

             85,90 €              85,90 €  0,00 € 

110 9120 2260120 ATENCIONS 
PROTOCOL·LÀRIES I 
REPRESENTATIVES 

        3.735,00 €         1.597,88 €         2.137,12 € 

110 9120 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

           263,16 €            263,16 €  0,00 € 

120 9200 2160220 MANTENIMENT MATERIAL 
AUDIOVISUAL 

           623,52 €            383,94 €            239,58 € 

120 9200 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA         4.178,00 €         1.274,00 €         2.904,00 € 

120 9200 2266620 CONVENI TV3.         1.840,00 €            872,00 €            968,00 € 

120 9200 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS         7.022,20 €            536,67 €         6.485,53 € 

120 9200 2400020 PUBLICACIONS.         4.000,00 €              67,50 €         3.932,50 € 

130 1300 2040020 LLOGUER MATERIAL DE 
TRANSPORT 

        7.872,83 €         3.716,30 €         4.156,53 € 

130 1300 2210420 VESTUARI         7.957,32 €            107,15 €         7.850,17 € 

130 1300 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

           841,40 €            789,48 €              51,92 € 

210 1510 6010130 PARC ARQUEOLÒGIC 
CASTELL FASE 1 

   167.041,91 €    167.041,91 €  0,00 € 

210 1510 6270220 MILLORA URBANA CENTRE 
SEGUR 

     29.220,14 €            104,78 €      29.115,36 € 

210 1510 6290130 REDACCIÓ PROJECTE PLA 
GENERAL 

        1.862,61 €         1.862,61 €  0,00 € 

210 1510 7890030 APORTACIÓ PARC 
EMPRESARIAL POLIGON II 

        7.930,74 €         7.930,74 €  0,00 € 

210 9290 50000 DOTACIÓ FONS 
CONTINGÈNCIA 

   346.891,03 €    346.891,03 €  0,00 € 

210 9300 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

           573,40 €            526,32 €              47,08 € 

220 9202 2080020 LLOGUER D'UN ALTRE 
IMMOBILITZAT MATERIAL 

        7.462,25 €         1.963,09 €         5.499,16 € 

220 9202 2220020 COMUNICACIONS 
TELEFÒNIQUES 

        1.991,15 €         1.991,15 €  0,00 € 

220 9202 2220120 COMUNICACIONS POSTALS      24.832,17 €      20.261,93 €         4.570,24 € 

220 9202 2240220 ASSEGURANÇA 
RESPONSABILITAT CIVIL 

        4.492,32 €         2.078,32 €         2.414,00 € 

220 9202 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

           355,72 €            201,28 €            154,44 € 

220 9203 63300 EQUIPAMENTS         5.000,00 €         1.161,43 €         3.838,57 € 

220 9203 2200020 MATERIAL D'OFICINA         9.800,00 €         5.419,69 €         4.380,31 € 

220 9203 2200220 MATERIAL INFORMÀTIC NO 
INVENTARIABLE 

        4.200,00 €         3.441,63 €            758,37 € 

220 9203 2200420 IMPRESSOS I FORMULARIS         3.800,00 €         1.916,96 €         1.883,04 € 

220 9203 2210320 COMBUSTIBLES I 
CARBURANTS 

     19.597,99 €         9.698,92 €         9.899,07 € 

220 9203 2210420 VESTUARI         1.016,45 €            551,80 €            464,65 € 

220 9203 2220120 COMUNICACIONS POSTALS         4.200,00 €         3.855,15 €            344,85 € 

220 9203 6250220 MOBILIARI         2.000,00 €            292,76 €         1.707,24 € 

220 9203 6260220 EQUIPAMENTS.            427,14 €                 0,01 €            427,13 € 

230 9204 62500 MOBILIARI         1.500,00 €         1.500,00 €  0,00 € 

230 9204 2264420 DESPESES DE GESTIÓ DE 
PERSONAL 

        7.771,21 €         2.678,71 €         5.092,50 € 

230 9204 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

           131,58 €              50,04 €              81,54 € 
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240 9205 2272220 CONTRACTE EMPRESA 
SERVEIS. 

        3.947,02 €            322,41 €         3.624,61 € 

250 9201 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

           150,00 €            150,00 €  0,00 € 

320 2416 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS         2.130,00 €            372,00 €         1.758,00 € 

330 4300 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

           131,58 €            131,58 €  0,00 € 

330 4310 2265520 DESPESES ORGANITZACIÓ 
FIRES 

        2.370,00 €         1.426,20 €            943,80 € 

350 2412 6320030 OBRES PAVELLO JOAN 
ORTOLL 

        6.201,34 €         6.201,34 €  0,00 € 

410 1500 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

           131,58 €            131,58 €  0,00 € 

410 1510 60100 LLEI DE BARRIS    308.430,88 €      82.761,91 €    225.668,97 € 

410 1510 61903 PLA MOBILITAT CARRERS 
SEGUR 

     70.000,00 €      62.750,48 €         7.249,52 € 

410 1510 62700 DINAMITZACIÓ PASSEIG 
MARÍTIM  

   125.000,00 €    118.560,00 €         6.440,00 € 

410 1510 6090420 PAS RIERA ALORDA      40.000,00 €                 0,01 €      39.999,99 € 

410 1510 6190220 PLA MILLORA DE CARRERS    383.999,96 €      25.284,38 €    358.715,58 € 

410 1560 6260220 EQUIPAMENTS.      50.000,00 €              17,56 €      49.982,44 € 

420 1620 2270020 CONTRACTE SERVEI 
RECOLLIDA, TRANSPORT I 
NETEJA VIÀRIA. 

   845.870,88 €      67.138,27 €    778.732,61 € 

420 1650 2260520 MATERIALS I EQUIPS    172.987,17 €      21.027,73 €    151.959,44 € 

420 1700 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

           131,58 €            131,58 €  0,00 € 

420 1700 2271320 DESINFECCIÓ, 
DESINSECTITZACIÓ I 
DESRATITZACIÓ 

        1.796,95 €            500,00 €         1.296,95 € 

420 1700 2274520 TREBALLS REALITZATS PER 
ALTRES EMPRESES I 
PROFESSIONALS. 

           231,30 €            231,30 €  0,00 € 

420 1710 2130020 REPARACIÓ, MANT. I 
CONSERVACIÓ 
MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 
I UTILLATGE. 

        2.000,00 €            762,02 €         1.237,98 € 

420 1710 2260520 MATERIALS I EQUIPS         2.907,30 €         2.895,35 €              11,95 € 

420 1710 2264820 JARDINERIA         5.716,66 €            392,58 €         5.324,08 € 

420 1710 6090220 ADEQUACIÓ PARCS I 
JARDINS 

     60.000,00 €         4.492,12 €      55.507,88 € 

420 1730 2030020 LLOGUER MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 

        3.606,04 €         1.421,55 €         2.184,49 € 

420 9290 2130020 REPARACIÓ, MANT. I 
CONSERVACIÓ 
MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 
I UTILLATGE. 

        6.593,51 €         3.838,29 €         2.755,22 € 

420 9290 2271220 CONTRACTE NETEJA EDIFICIS         6.240,99 €         6.240,99 €  0,00 € 

430 1550 63500 MOBILIARI URBÀ      20.000,00 €            234,78 €      19.765,22 € 

430 1550 2200320 PLAQUES            919,84 €            919,84 €                 0,00 € 

430 1550 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

           526,32 €            526,32 €  0,00 € 

440 1690 20400 LLOGUER MATERIAL 
TRANSPORT 

30.945,12 € 3.000,00 € 27.945,12 € 
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440 1690 2260520 MATERIALS I EQUIPS         3.340,72 €            142,79 €         3.197,93 € 

510 3200 2030020 LLOGUER MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 

     10.157,25 €              65,85 €      10.091,40 € 

510 3200 2120020 MANTENIMENT EDIFICIS I 
ALTRES CONSTRUCCIONS 

        3.132,65 €            349,48 €         2.783,17 € 

510 3200 2130020 REPARACIÓ, MANT. I 
CONSERVACIÓ 
MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 
I UTILLATGE. 

        2.560,87 €         1.113,31 €         1.447,56 € 

510 3200 2210220 GAS.         2.241,74 €         1.118,62 €         1.123,12 € 

510 3200 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

           490,11 €            361,69 €            128,42 € 

510 3230 2262920 ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
PERMANENT 

           798,60 €            399,30 €            399,30 € 

510 3300 2120020 MANTENIMENT EDIFICIS I 
ALTRES CONSTRUCCIONS 

        2.495,35 €                 3,29 €         2.492,06 € 

510 3300 2263020 PARC NADALENC.         7.902,70 €            565,18 €         7.337,52 € 

510 3300 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

           751,36 €            476,46 €            274,90 € 

510 3320 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

        1.803,43 €         1.399,07 €            404,36 € 

510 3340 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA         2.000,00 €            500,00 €         1.500,00 € 

510 3380 2261020 FESTA MAJOR            405,25 €                 0,01 €            405,24 € 

520 2300 2260520 MATERIALS I EQUIPS         1.204,94 €            217,89 €            987,05 € 

520 2300 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

           302,42 €            257,76 €              44,66 € 

520 2310 62500 MOBILIARI         1.500,00 €         1.500,00 €  0,00 € 

520 2320 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

        3.551,33 €         3.489,00 €              62,33 € 

520 2330 2270720 ALTRES TREBALLS         6.000,00 €         1.254,86 €         4.745,14 € 

520 2330 2272820 SERVEIS AJUDA A DOMICILI.      62.338,18 €      47.298,44 €      15.039,74 € 

520 9203 6240020 ADQUISICIÓ VEHICLES.         4.378,33 €         4.378,33 €  0,00 € 

530 3120 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

           131,58 €            131,58 €  0,00 € 

540 2340 2269920 DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 

             65,79 €              65,79 €  0,00 € 

550 3410 2200320 PLAQUES            430,76 €              11,41 €            419,35 € 

550 3410 2261520 ACTES ESPORTIUS              72,60 €              36,30 €              36,30 € 

550 3410 4820420 SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES. 

        1.818,00 €            718,00 €         1.100,00 € 

550 3420 62200 MILLORA INSTALLACIONS 
ESPORTIVES 

   100.000,00 €      92.573,54 €         7.426,46 € 

550 3420 2120020 MANTENIMENT EDIFICIS I 
ALTRES CONSTRUCCIONS 

        5.926,79 €         3.213,97 €         2.712,82 € 

550 3420 2210220 GAS.         3.380,32 €              30,26 €         3.350,06 € 

610 4310 6220130 CONSTRUCCIÓ MERCAT 
MUNICIPAL 

   500.000,00 €    500.000,00 €  0,00 € 

      TOTALTOTALTOTALTOTAL    3.572.664,233.572.664,233.572.664,233.572.664,23    1.664.648,591.664.648,591.664.648,591.664.648,59    1.908.015,641.908.015,641.908.015,641.908.015,64    

 
    
    
    
6. 6. 6. 6. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 3R. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 3R. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 3R. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 3R. 
TRIMESTRE DE 2013, DE 15 D’OCTUBRE DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2013, DE 15 D’OCTUBRE DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2013, DE 15 D’OCTUBRE DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2013, DE 15 D’OCTUBRE DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
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JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN S’ESTABLEIXEN S’ESTABLEIXEN S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.    
    
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 15 d’octubre de 2013, que es 
transcriu a continuació: 
“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1220/2013   “INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1220/2013   “INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1220/2013   “INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1220/2013       
Identificació del documentIdentificació del documentIdentificació del documentIdentificació del document    
Aquest informe s’emet en compliment del que preveu l’article tercer de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i d’acord amb el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refòs de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
 
D’acord amb l’article 5è de la Llei 15/2010 caldrà fer un informe trimestral al Ple amb una 
relació de factures o documents justificatius als quals hagin transcorregut més de tres 
mesos des de la seva anotació en el registre i no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos.  El Ple en un termini de 15 dies a comptar des del 
coneixement de la informació publicarà un informe agregat de la relació de factures i 
documents agrupats segons l’estat de la tramitació. 
 
En l’article 20 apartat 4 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2013 
s’estableix la metodologia i variables a utilitzar per la realització del informe trimestral que 
cal donar compte al Ple. 
 
ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
 
L’estudi s’ha realitzat entre el període 01/07/2013 a 30/09/2013 tant per l’Ajuntament 
com pel Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell. 
 
En l’informe es relacionen el conjunt de factures no tramitades una vegada transcorreguts 
tres mesos des de la seva anotació en el registre general d’entrada i no havent-se iniciat el 
tràmit de reconeixement de l’obligació. 
 
D’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu apartat 4 s’estableix que el període legal de pagament de les 
certificacions ordinàries d’obra i per als pagaments de la resta de contractes subjectes als 
terminis de pagament de la LCSP, article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el seu text refòs, serà de 30 dies si l’inici del període legal 
de pagament és a partir de l’1 de gener de 2013.  
 
El present informe sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la 
Corporació local s’haurà de trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament 
d’Economia i Coneixement dins el mes següent al del tancament del trimestre natural, 
d’acord amb l’Ordre ECO/1046/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos 
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de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera. 
 
La variable utilitzada en la informació objecte del present informe és la data de Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament. El tràmit en què es considera que s’ha iniciat l’expedient de 
reconeixement de l’obligació té establerta com a data la de conformitat i en conseqüència 
es detallen les factures que han excedit els tres mesos compresos entre la data del registre 
i la data de conformitat. 
 
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
    
El número de factures emeses i l’import total respecte les quals s’està incomplint el termini 
assenyalat en la Llei 15/2010 es el que es resumeix a continuació: 
 

  PERÍODE 01/07/2013 A 30/09/2013 

 
FACTURES 

REGISTRADES EN EL 
PERÍODE 

IMPORT 
Nº DE FACTURES 

TRAMITADES DESPRÉS 
DE 3 MESOS 

IMPORT % PER 
Nº 

% PER 
IMPORT  

AJUNTAMENT  2.468 4.402.437,77 0 0,00 0,00% 0,00% 
PAT. 
TURISME 143 106.750,02 0 0,00 0,00% 0,00% 
OAM F. 
CASTELL 82 18.310,90 0 0,00 0,00% 0,00% 
TOTAL 2.693 4.527.498,69 0 0,00 0,00% 0,00% 
I.I.I.I. ““““    
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
    
7. 7. 7. 7. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 3ER DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 3ER DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 3ER DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 3ER 
TRIMESTRE DE 2013, DE 14 D’OCTUBRE DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2013, DE 14 D’OCTUBRE DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2013, DE 14 D’OCTUBRE DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2013, DE 14 D’OCTUBRE DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS MOROSITAT EN LES OPERACIONS MOROSITAT EN LES OPERACIONS MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS. 
 
 
El secretari presenta l’informe trimestral de tresoreria, de 14 d’octubre de 2013, que es 
transcriu a continuació: 
 
““““INFORME DE TRESORERIA NÚM. 166/2013INFORME DE TRESORERIA NÚM. 166/2013INFORME DE TRESORERIA NÚM. 166/2013INFORME DE TRESORERIA NÚM. 166/2013    
Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte: Informe trimestral de Tresoreria sobre les obligacions amb incompliment del 
termini de pagament. 
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
 
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, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals 
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elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en 
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà 
necessariament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està 
incomplint el termini. 
 
Així mateix, segons Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, de la Generalitat de 
Catalunya, els ens locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera hauran de 
trametre aquest informe al Departament d’Economia i Coneixement el mes següent al del 
tancament del trimestre natural, d’acord amb el model d’informe de tresoreria annexat a 
l’ordre. 
ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
 
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis previstos en la 
Llei per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme 
i l’OAM Fundació Castell de Calafell corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2013. 
 
D’acord amb la disposició transitòria vuitena 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, el termini legal previst entre l’1 de 
gener de 2013 i el 31 de desembre de 2013 per a que les Administracions tenen 
l’obligació d’abonar el preu de les obligacions serà dins dels trenta dies següents a la data 
de l’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la 
realització total o parcial del contracte.  
 
Tal com s’estableix en l’apartat 4 de l’article 20 de les Bases d’Execució del Pressupost per 
a l’exercici 2013 de l’Ajuntament de Calafell, s’ha considerat aquesta data com la data de 
conformitat. 
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
 
Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al 
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions 
de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell 
corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2013 és la següent: 
 
 

AJUNTAMENT DE CALAFELL
3r TRIMESTRE 20133r TRIMESTRE 20133r TRIMESTRE 20133r TRIMESTRE 2013

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 1.021 1.531.687,98 48,32% 29,04%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 1.092 3.742.483,13 51,68% 70,96%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 2.113 5.274.171,11 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 1.383 720.070,08 75,91% 30,22%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  
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OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
3r TRIMESTRE 20133r TRIMESTRE 20133r TRIMESTRE 20133r TRIMESTRE 2013

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 32 5.965,99 41,56% 24,19%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 45 18.693,14 58,44% 75,81%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 77 24.659,13 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 7 2.174,05 25,00% 24,34%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  
 
PATRONAT DE TURISME
3r TRIMESTRE 20133r TRIMESTRE 20133r TRIMESTRE 20133r TRIMESTRE 2013

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 55 53.967,02 57,29% 54,76%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 41 44.578,40 42,71% 45,24%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 96 98.545,42 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 13 6.077,44 21,31% 10,15%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  

 
La  Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada per 
la regidora delegada proposa al Ple:quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns, i per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
 
8. 8. 8. 8. PROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA PROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA PROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA PROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA 
D’AJUST 2012 D’AJUST 2012 D’AJUST 2012 D’AJUST 2012 ––––    3R TRIMESTRE3R TRIMESTRE3R TRIMESTRE3R TRIMESTRE 
 
El secretari presenta l’informe corresponent al seguiment anual del pla d’ajust 2012 de 
data 11 d’octubre de 2013 , que es transcriu a continuació:    

    

“INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN DE AJUSTE 2012 NÚM. PLAN DE AJUSTE 2012 NÚM. PLAN DE AJUSTE 2012 NÚM. PLAN DE AJUSTE 2012 NÚM. 
1198/20131198/20131198/20131198/2013    
    
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Orden HAP/2015/2012 de uno de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    
 
a)a)a)a) Resumen trimestral del Resumen trimestral del Resumen trimestral del Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuestoestado de ejecución del presupuestoestado de ejecución del presupuestoestado de ejecución del presupuesto    
    
Se adjunta como anexo los estados de ejecución del presupuesto de 2013 a 30 de 
Septiembre tanto de ingresos como de gastos, resumidos por capítulos. 
    
b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Planb) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Planb) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Planb) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan    y, en su caso , y, en su caso , y, en su caso , y, en su caso , 
de las medidas adicionales adoptadas.de las medidas adicionales adoptadas.de las medidas adicionales adoptadas.de las medidas adicionales adoptadas.    
 
1.1.1.1.----    Medidas en materia de ingresos del Ayuntamiento.Medidas en materia de ingresos del Ayuntamiento.Medidas en materia de ingresos del Ayuntamiento.Medidas en materia de ingresos del Ayuntamiento.    
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La aprobación  del RDL 20/2011 aprobado el 30 de diciembre de 2011 y su aplicación en 
el ayuntamiento para el ejercicio 2013, ha supuesto un incremento en el padrón municipal 
del IBI de naturaleza urbana de 1.000.000,00 € 
 
En la aprobación de las ordenanzas para el ejercicio 2013 de 18 de diciembre de 2012 se 
aprobó un incremento del 2,7% de las tasas en general para ajustar la correcta 
financiación de las tasas con el coste del servicio. En este momento, en el estado de 
ejecución del presupuesto acumulado en el tercer trimestre ya se han reconocido derechos 
de tasas y precios públicos por importe superior al aprobado en el presupuesto. Cabe 
esperar que la evolución sea favorable y se cumpla la previsión prevista para final de 
ejercicio. 
 
2.2.2.2.----    Medidas en materia de gastos del AyuntamientoMedidas en materia de gastos del AyuntamientoMedidas en materia de gastos del AyuntamientoMedidas en materia de gastos del Ayuntamiento    
 
En el plan no se mencionaban medidas en materia de gastos para el ejercicio 2013. 
 
c) Comparación de los detalles c) Comparación de los detalles c) Comparación de los detalles c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas informativos anteriores con las previsiones contenidas informativos anteriores con las previsiones contenidas informativos anteriores con las previsiones contenidas 
en el Plan para ese año.en el Plan para ese año.en el Plan para ese año.en el Plan para ese año. 
 
1.1.1.1.----    Presupuesto de gastosPresupuesto de gastosPresupuesto de gastosPresupuesto de gastos    
    
Actualmente no se puede realizar esta comparación dado que en el plan de ajuste sólo se 
dispone de datos anuales. 
    
2.2.2.2.----    Presupuesto de ingresosPresupuesto de ingresosPresupuesto de ingresosPresupuesto de ingresos    
 
Actualmente no se puede realizar esta comparación dado que en el plan de ajuste sólo se 
dispone de datos anuales. 
 
d) Avales recibidosd) Avales recibidosd) Avales recibidosd) Avales recibidos    
 
En el periodo de referencia la Corporación no ha recibido avales. 
 
e) Operaciones o líneas de crédito contratadas y conte) Operaciones o líneas de crédito contratadas y conte) Operaciones o líneas de crédito contratadas y conte) Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de ratos suscritos con entidades de ratos suscritos con entidades de ratos 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.    
 
En el periodo de referencia la Corporación no ha suscrito ningún contrato o línea de 
crédito. 
 
Se ha cumplido con la obligación de actualizar la información del CIR-Local. 
 
f) f) f) f) Deuda comercialDeuda comercialDeuda comercialDeuda comercial    
 
La información enviada al Ministerio que resulta del tercer trimestre se detalla en el cuadro 
siguiente: 
 
  1TRIM131TRIM131TRIM131TRIM13    2TRIM132TRIM132TRIM132TRIM13    3TRIM133TRIM133TRIM133TRIM13    2012201220122012    2011201120112011    ANTANTANTANT    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
CAP2CAP2CAP2CAP2    2.590,69 10.543,05 1.899.340,35 35.065,13 0,00 0,00 1.947.539,22 
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CAP6CAP6CAP6CAP6    0,00 0,00 172.718,47 0,00 0,00 0,00 172.718,47 
ALTRESALTRESALTRESALTRES    0,00 103.529,07 158.853,15 0,00 0,00 0,00 262.382,22 
  2.590,69 114.072,12 2.230.911,97 35.065,13 0,00 0,00 2.382.639,912.382.639,912.382.639,912.382.639,91    
 
g) Operaciones con derivados y otro pasivo contingenteg) Operaciones con derivados y otro pasivo contingenteg) Operaciones con derivados y otro pasivo contingenteg) Operaciones con derivados y otro pasivo contingente    
 
En el periodo de referencia la Corporación no tiene operaciones con derivados y otro 
pasivo contingente. 
    

La Regidora de l’Àrea propasa a la Comissió Informativa de Serveis Interns quedar-ne 
assabentats i posar-ho en coneixement del Ple de la Corporació.     

 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i per 
unanimitat acorda:  quedar-ne assabentats. 
 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda:  quedar-ne assabentats. 
 
    
9. PROPOSTA RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4295/2013 DE DATA 9. PROPOSTA RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4295/2013 DE DATA 9. PROPOSTA RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4295/2013 DE DATA 9. PROPOSTA RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4295/2013 DE DATA 
1/10/2013 CORRESPONENT A L’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI A MIG 1/10/2013 CORRESPONENT A L’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI A MIG 1/10/2013 CORRESPONENT A L’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI A MIG 1/10/2013 CORRESPONENT A L’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI A MIG 
TERMINI, DE TRES EXERCICIS A PARTIR DEL PRESSUPOST EN VIGOR 2014, 2015 I TERMINI, DE TRES EXERCICIS A PARTIR DEL PRESSUPOST EN VIGOR 2014, 2015 I TERMINI, DE TRES EXERCICIS A PARTIR DEL PRESSUPOST EN VIGOR 2014, 2015 I TERMINI, DE TRES EXERCICIS A PARTIR DEL PRESSUPOST EN VIGOR 2014, 2015 I 
2016 2016 2016 2016  
  
L’1 d’octubre de 2013, l’Alcalde ha dictat el decret que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 4295/2013:“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 4295/2013:“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 4295/2013:“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 4295/2013:    
 
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un 
marc pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus 
Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària 
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els marcs 
pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres 
paràmetres: 

 

a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives 
administracions públiques. 
 

b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la 
seva evolució tendencial. 
 

c)  Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos 
i despeses. 
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Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs 
pressupostaris. 
 
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc pressupostari 
prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2012  i el pressupost aprovat de 
l’exercici 2013, elaborant una previsió per als exercicis 2014, 2015, 2016,  juntament amb 
l’informe d’intervenció on es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva 
realització. 
 

Vist l’informe d’Intervenció número 1144/2013 relatiu a l’elaboració del marc 
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del 
deute públic i la regla de la despesa. 

 
En ús de les facultats que m’atorga l’art. 21 de l’LBRL i legislació concordant. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del 
pressupost en vigor (2014, 2015 i 2016), per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 
2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
SEGON.- Ratificar aquest acord pel Ple de la Corporació a la primera sessió que es celebri. 
 
TERCER.- Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig termini 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6  de 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.” 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC i 
les abstencions dels membres d’UAM i PSC, proposa al Ple: 
    
Únic.Únic.Únic.Únic.----    Ratificar el Decret d’Alcaldia 4295/2013, d’1 d’octubre de 2013. 
 
Sra. López: a veure jo en aquest punt realment no faré moltes explicacions perquè ja es 
van fer a la comissió, en un punt molt tècnic es el seguiment que tenim del pla d’ajust i 
quina és la projecció per tant si algú vol fer una consulta que la faci. 
 
Sr. Robert: Sí, un petit detall que sembla que s’han deixat, el termini màxim per presentar 
aquesta aprovació era el u d’octubre, vostè que sempre diu que tot ho fa be que sap anar 
sola que no necessita de ningú, que es autosuficient resulta que ha tingut que recorre a 
un decret de l’alcalde per poder complir amb els terminis i ara passar-ho pel ple, doncs 
gairebé amb un mes de retard, només deixar pales en aquest punt això doncs que a 
vegades es parla però després els esdeveniments fan que un no pugui complir amb el que 
pensa per lo tant només voldria dir que quan a vegades es parla també es vagi al tanto 
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perquè vostè tenia que deixar això fet abans del dia u d’ octubre i ara resulta que ha 
tingut que recorre a l’alcalde, fer un decret a corre cuita i ara resulta que ho hem de 
ratificar aquí, només senzillament era això l’autosuficiència doncs passa el que passa no, 
sempre es necessita dels altres. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, d’acord Convergència i Unió. 
 
Sra. Montse Lopez: Sí, jo crec que els seves paraules avui no tenen cabuda, perquè primer 
jo en cap moment he dit que sigui autosuficient es mes sempre compto amb el meu equip 
es mes sempre els anomeno, sempre, des de el director a la interventora, tresorera i 
auxiliars que tinc al meu departament per tant i fan tots una feina que jo crec que gràcies 
a ells surten les coses. Jo no he incomplert res perquè aquesta formula existeix i es legal 
per tant nosaltres el dia que tenien de presentar el document es va presentar, si no 
s’hagués presentat si que hauria incomplert i seria la meva responsabilitat, que no vol dir 
que ho hagi fet jo perquè soc autosuficient, sinó que jo assumeixo la responsabilitat del 
meu departament, no vol dir que jo estigui fent el marc i que hi vagi fent es mes no ho 
faig mai i ho fa la interventora fixat que ja l’he dit fins i tot que ho fa la interventora en 
aquest cas és la persona competent per fer-ho no la regidora, per tant jo crec que hem 
complert terminis i la formula que diu es pot fer, s’ha fet correctament es pot presentar 
per decret i es ratifica pel ple, no anava a fer un ple extraordinari per passar aquest punt 
no creia  que era de tanta rellevància com per aquest motiu, si hagués fet un altra pel 
tema de les ordenances o alguna cosa ho hauria passat, simplement es això gràcies. 
 
Sr. Alcalde: D’acord alguna cosa mes. Passem a la votació? Sr. Joan Carles. 
 
Sr. Joan Carles Robert: Val Sr. Alcalde només volia dir una cosa, els tècnics materialitzen 
però les instruccions les donà el polític, si es donen les instruccions tard doncs les coses 
van tard, senzillament es això. 
 
Sra. Montse Lopez: Val que vol que li digui que té raó, es el que necessita aquesta 
aprovació per part meva de sumisio doncs no li puc dir, perquè no té raó , nosaltres 
treballem amb un calendari, fem una sèrie de coses, fem una sèrie d’actuacions i per tant 
dins del nostre calendari s’ha complert es va presentar quan tocava, per tant sento dir-li 
que per molt que vulgui, doncs no té raó es va fer quan tocava i quan calia, gràcies. 
    
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 11 vots a favor, 
8 dels membres de CIU i 3 dels membres del PPC i 10 abstencions, 3 dels membres 
d’UAM i 7 dels membres del PSC-PM, acorda. 
 
Únic.Únic.Únic.Únic.----    Ratificar el Decret d’Alcaldia 4295/2013, d’1 d’octubre de 2013. 
 
DE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 2003, DE 28 2003, DE 28 2003, DE 28 
D'ABRIL, PEL QUAL S'D'ABRIL, PEL QUAL S'D'ABRIL, PEL QUAL S'D'ABRIL, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓSAPROVA EL TEXT REFÓSAPROVA EL TEXT REFÓSAPROVA EL TEXT REFÓS    DE LA LLEI MUNICIPALDE LA LLEI MUNICIPALDE LA LLEI MUNICIPALDE LA LLEI MUNICIPAL    I DE RÈGIM I DE RÈGIM I DE RÈGIM I DE RÈGIM 
LOCAL DE CATALULOCAL DE CATALULOCAL DE CATALULOCAL DE CATALUNYA  EN EL SEU ART. NYA  EN EL SEU ART. NYA  EN EL SEU ART. NYA  EN EL SEU ART. 54 54 54 54 , EL PLE DE LA CORPO, EL PLE DE LA CORPO, EL PLE DE LA CORPO, EL PLE DE LA CORPORACIÓ, PER RACIÓ, PER RACIÓ, PER RACIÓ, PER 
UNANIMITAT, ACORDA IUNANIMITAT, ACORDA IUNANIMITAT, ACORDA IUNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A  L’ORDRE DNCLOURE A  L’ORDRE DNCLOURE A  L’ORDRE DNCLOURE A  L’ORDRE DEL DIA, AMB CARÀCTEREL DIA, AMB CARÀCTEREL DIA, AMB CARÀCTEREL DIA, AMB CARÀCTER    
D’URGÈNCIA ELS SEGÜED’URGÈNCIA ELS SEGÜED’URGÈNCIA ELS SEGÜED’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES: NTS ASSUMPTES: NTS ASSUMPTES: NTS ASSUMPTES:     
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10. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 10. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 10. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 10. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 
SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES 25/2013.EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES 25/2013.EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES 25/2013.EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES 25/2013.    
 
Aprovat inicialment pel Ple en data 26 de setembre de 2013, l’expedient de modificació 
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes número 25/2013. 
 
Vist que en data 7 d’octubre de 2013, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona núm. 231, l'anunci d'exposició pública de l'esmentat acord. 
 
Atès que en data 25 d’octubre de 2013 finalitza el termini d'exposició pública abans 
esmentat. 
 
Una vegada elaborada la proposta de modificació, ha estat presentat escrit per part del 
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-Calafell), amb Registre 
d’entrada núm. 2013/33510 de 24 d’octubre. 
 
Vist l’informe núm. 1273/2013 emès per la Interventora Municipal de l’Ajuntament de 
Calafell, de data 25 d’octubre de 2013, en relació a les al·legacions presentades. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC i 
les abstencions dels membres d’UAM i  PSC proposa al Ple: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Desestimar l’escrit presentat per part del Grup Municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-Calafell), amb Registre d’Entrada núm. 2013/33510 de 24 d’octubre, 
quedant la modificació tal i com s’annexa. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar definitivament l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
finançat amb baixes número 25/13. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER---- S'acorda que, als efectes previstos a l'article núm. 169.3 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article núm. 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d'abril, l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes 
número 25/13 queda definitivament aprovat, i s'exposarà al públic, mitjançant la inserció 
de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Sr. Robert: Bé, gràcies senyor alcalde, també gràcies especials per poder incloure aquest 
punt en aquest lloc perquè ho hem demanat nosaltres perquè per un motiu professional 
jo hauria de marxar quan acabes aquest punt, de totes formes Sr. Alcalde l’esperit 
d’aquesta resolució mes que res es el que sempre diem, la desestimació de les al·legacions 
que han presentat, la desestimació es com sempre tècnica, políticament no rebaten, 
vostès apliquen la política del rodillo, vostès diuen nosaltres farem això i tu digues el que 
vulguis que nosaltres continuarem fent això i tu digues el que vulguis que nosaltres 
continuarem dient això ens agradi el que dius o no, aquí en aquestes al·legacions que 
nosaltres vam presentar la modificació pressupostaria núm. 25 el que si que queda 
demostrat com els estem dient durant temps, es que si el equip de govern vol si 
l’Ajuntament vol es troben diners als pressupostos, quan l’Ajuntament vol fer una cosa i 
ho necessita fer es troben diners quan un no ho vol fer no es troben diners o diu que no hi 
ha diners, vostès ara volen fer aquesta modificació han trobat els diners quan vostès els 
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interessa dir que no volen fer una cosa ens diuen que no hi ha diners, de totes formes 
també nosaltres ja fa temps, des de que hem iniciat la legislatura que els hem anat 
recomanen que re negocien els contractes, bueno en aquesta modificació hi ha una 
rebaixa de més de quatre cents mil euros referents a partides de contractes, bueno ja esta 
be com ha dit el meu companys el Ramon abans que de tant en tant ens facin cas, tot i 
que explícitament vostès no ho diuen però alguns fets ja fan que vostès segueixin les 
nostres recomanacions i renegociin els contractes, ara be nosaltres diem que renegociin 
els contractes per disminuir i rebaixar la despesa municipal i vostès el que fan aquí es 
també crear inclús partides noves de despesa per lo tant l’esperit que nosaltres els diem 
que mírim de renegociar els contractes perquè als ciudatans de Calafell els hi costi menys 
vostès el que fan es re negociar els contractes si poden o si veuen que han sobre dotat 
alguna partida per poder fer mes despesa, quan la regidora diu que rebaixen les despeses 
doncs aquí hi ha una mica de incongruència, ara amb aquesta modificació estaven davant 
de la possibilitat, que ja els hi van dir al ple passat, de reduir la despesa municipal i vostès 
en comptes de reduir la despesa municipal doncs destinen els diners a altra despesa, inclús 
jo dic a creació de despeses noves que passa quan vas a mirar l’expedient d’aquesta 
modificació pressupostaria, resulta que no hi ha cap informe ni cap proposta de cap 
regidor només hi ha la proposta de l’alcalde, home em sembla que els regidors de tant en 
tant  quan donen alguna partida per rebaixar haurien de dir perquè o hauria de haver 
algun informe d’algun regidor que digues “escolta’m haurien de mirar de fer això” tot li 
deixen a vostè Sr. Alcalde, be ja s’ha vist abans que havia de fer un decret per rectificar 
una cosa que s’havia de haver passat pel ple bueno, aquí sembla o que els seus regidors es 
recolzen només amb vostè o que vostè vol portar el timó, les cordes, les veles i tot 
d’aquesta nau, no ho se exactament que deu ser, però es una llàstima que hi vagis a mirar 
un expedient i no hi hagi proposta de cap regidor ni política ni tècnica, així es com 
desestimem aquestes al·legacions que nosaltres vam fer. Miri Sr. Alcalde, nosaltres hem 
presentat diversos mocions, nosaltres hem dit busquin diners en els pressupostos perquè 
hi ha moltes coses a fer en aquest municipi si vostès són capaços de trobar diners als 
capítols de despeses destinin-los a inversions i després ja ho trobarem, si es responsabilitat 
de la Generalitat com són els caps, els instituts, el pas soterrat, escolti voluntat de fer 
coses ja els ha dit el Ramon abans si rasquen el capítol dos i sobren diners destinti-les aquí 
no a mes despesa com fan en aquesta modificació, no han volgut fer cas a cap de les 
nostres mocions doncs bueno ara resulta que fan una modificació pressupostària del 
capítol dos de mig milió d’euros, bueno doncs be si tenen tant clar que els destins dels 
diners han de ser per força pel destí que proposen amb aquesta modificació 
pressupostària doncs val d’acord però com mesura jo els  hi demanaria, com a mesura de 
benefici del nostre Ajuntament i dels nostres ciudatans, que agafin aquí el compromís que 
quan faci la distribució del romanent destinin la mateixa quantitat que aquí s’està 
modificant de mes de quatre-cents mil euros per o bé per els projectes que nosaltres hem 
proposat en les mocions o bé per rebaixar deute que es el que recomana el govern central 
agafin aquest compromís, si vostès diuen que no es que el que s’ha de fer en aquesta 
modificació s’ha de fer ara, però l’esperit que vosaltres proposeu aquí ens sembla bé de 
reduir el deute municipal, que sempre parlen vostès del deute municipal, si nosaltres 
també tenim voluntat de reduir el deute, agafin el compromís i quan distribuïm el 
romanent líquid de tresoreria doncs destinarem aquests quatre-cents i pico mil d’euros a 
rebaixar deute bueno, llavors aquí el que faran es demostrar la seva bona voluntat, la 
voluntat de beneficiar als ciudatans i reduiran la despesa municipal que això es l’esperit de 
les al·legacions que nosaltres van dir en aquestes al·legacions, si la modificació es de mes 
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de cinc-cents mil euros, però hi ha alguna cosa que si que requereix, escolti’m 
comprometis a quatre-cents mil euros, el romanent líquid de tresoreria es distribuirà ens 
comprometem a reduir el deute municipal en quatre cents mil euros, només els hi demano 
això, si tant urgent es fer aquesta modificació pues només els hi demanaria aquest 
compromís, gràcies senyor alcalde. 
 
Sra. López: Aquesta modificació es va rebatre a l’anterior ple, jo crec que es va explicar 
casi, casi partida per partida ahir a la comissió de serveis interns que es va realitzar de 
forma extraordinària per resoldre les al·legacions vaig donar tota la motivació del perquè 
de les coses i bueno jo normalment no soc de repetir les coses perquè si ja las he dit a la 
comissió doncs s’entén que la gent ja ho ha entès i ja esta, no obstant si que es ben cert 
que per qüestions alienes la persona que esta fent de portaveu no va assistir i m’agradaria 
donar-li les mateixes explicacions que li vaig donar als seus companys, una de les partides 
mes elevades, les mes elevades són dues: el contracte de recollida d’escombreries de 
transport de neteja viaria i contracte serveis recollida i transport neteja viaria perquè 
cadascuna fa referència doncs a un tipus de serveis o a un altre, en aquest cas això ha 
estat una re negociació de contracte per tant nosaltres hem fet els deures, això que 
sempre ens diuen si hem fet o no hem fet els deures, no només hem re negociat aquest 
contracte es va re negociar diferents contractes ja siguin contractes d’aquestes quanties o 
molt elevats com poden ser els que tenen que veure amb serveis tant com els contractes 
menors, això li dic li informo perquè potser que no ha arribat, perquè a la fi es una qüestió 
interna i em tingut una baixa important de costos, nosaltres vam presentar aquesta 
modificació entre altres coses perquè tenim un recurs presentat per una empresa que es 
Ventall, en el moment que presenten un recurs una empresa neix la obligació vam 
destinar cent vint-i-dos mil euros que es el recurs que presenten aquesta empresa, són uns 
deutes de l’any 2010, si que es ben cert que van entrar en debat a l’anterior comissió que 
vull dir que es va debatre al mes de setembre on hi havia diferents opinions, on es deia si 
se havia pagat, la qüestió es que tenim un recurs, també tenim un acte de traspàs per part 
de l’anterior alcalde on queda constància d’aquest deute, per tant entre que es resolc i no 
es resolc el recurs, entre que ja tenim també l’acta de traspàs de l’anterior persona 
responsable del consistori on deia que aquest deute existia i que es tenia que fer front 
nosaltres tenim la obligació de posar-la per tant quan van tenir el recurs va ajustar aquests 
cent vint dos mil euros, el tema de la cohesió de xarxa d’enllumenat que es l’altra gran 
partida que es porta la majoria d’aquesta modificació, ja ho he explicat des de l’any 2009 
si no vaig errada, però anem per aquí 2008, 2009, des de aquestes dates els butlletins de 
l’ECA s’han de renovar i s’han de fer una sèrie de millores a la xarxa d’enllumenat que tots 
som coneixedors dels problemes que tenim d’enllumenat al nostre municipi i que de 
forma reiterada sempre surten en el plenari, per tant el que hem fet es posar diners per fer 
això per complir amb la normativa que ens obliga a fer una sèrie de millores o arreglos per 
poder complir amb les butlletins de l’ECA i després l’altra són partides que jo crec que 
encara que sumin ja i els quaranta mil euros que es un tema que ens van preguntar i ens 
van dir ahir, aquests quaranta mil euros destinats a mobiliari no es que anem a canviar les 
cadires del consistori o de algun regidor o canviar algun despatx per si algú o pot pensar 
de que volem fer una reforma, no tot el contrari, nosaltres com tots sabeu i com tots els 
governs han fet tenim a disposició de les nostres entitats i també per el nostres actes de 
cadires i tarimes i taules, les tarimes en aquest cas ja comencen a ser un problema de 
seguretat que fins i tot les entitats es queixen i suposo que vostès també son coneixedors 
perquè suposo que els han fet arribar i clar dins d’aquesta modificació que tenim aquests 
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diners van creure oportú de tenir aquesta referència per les nostres entitats que a la fi 
treballen de forma altruista i ens amenitza les nostres festes i sempre tenen la voluntat de 
col·laborar per no dir, bueno perquè puguin fer les seves tasques i esdeveniments com a 
mínim amb un mínim de seguretat i amb el tema de les cadires també, em de dir que mai 
s’han reposat que com no ha hagut una reposició també han desaparegut moltes cadires 
algunes s’han comprat però la majoria de cadires que tenim ja actualment el que estem 
fent es demanar a altres ajuntaments que ens deixen cadires que molt amablement ho fan 
i en un moment donat si nosaltres ho hem de fer també ho fem, però clar a vegades 
coincideixen dos o tres actes i ens troben que no hi ha material suficient i aquí li dius que 
no perquè totes són iguals d’important  per nosaltres, aquesta es la motivació de les 
partides que ahir ho vaig explicar hi ha una redistribució de partides que es l’energia 
elèctrica que també fa que pugui una miqueta que son cent quaranta sis mil euros que el 
que es va fer es redistribuir o sigui la majoria de la resta de partides que queden es una 
redistribució perquè, perquè va haver un error en el pressupost del 2013 on es van 
imputar les partides d’energia i elèctrica van quedar posades en un lloc que després no 
estaven vinculades, que tenim diners per energia elèctrica com energia elèctrica que es no 
podem imputar les factures, per tant el que hem fet es corregir-ho, intentarem que aquest 
any, intentarem dic perquè clar quan fas el pressupost hi ha moltes partides que no torni a 
passar aquest problema i jo crec que amb això dono totes les explicacions o sigui no es 
que vulguem no reduir despesa perquè la reducció s’ha fet, el que hem fet també es gasta 
menys en algunes coses per poder destinar-les en altres i jo crec que era necessàries pel 
nostre municipi, no s’ha fet res, no hi ha cap despesa aquí si es mira una per una que hi 
hagi alguna cosa que diguis “ es que això tu pots estalviar” home però jo crec que son 
necessitats, jo soc contraria ha fer modificacions i això ho sabeu perquè sempre ho he dit 
es mes hem passat d’un promig de cent modificacions anuals a unes trenta cinc, aquesta 
modificació que hem passat anem per aquest número, per tant això queda pales de que 
s’intenta ajustar al màxim i que el departament que no ha fet be la seva previsió doncs 
s’ha d’ajustar amb el que te fins l’any que be la distribució de les seves partides, perquè 
clar aquí col·laborem tots i treballem tots per un motiu i tothom ho ha de fer 
correctament, jo no vull parlar mes perquè el motiu, no entenem a nivell polític, no hem 
trobat una base suficient per acceptar-la no perquè la presentin i creiem que s’ha de 
treure no perquè nosaltres el que va motivar aquesta modificació tenia un pes, un recurs 
un tema dins de l’ECA, que son obligatoris i que hem de complir, i després hi ha una 
redistribució de partides insisteixo que no hem tret diners d’un lloc i els hem posat amb un 
altre i el quaranta mil euros de modificació, si que es cert que s’han posat uns diners a 
parcs i jardins però s’ha de ressaltar la tasca que s’ha de fer que hi havia un gran 
deixament, perquè passa de la utilitat perquè de l’ús s’havien fet malbé parcs i jardins on 
entren els temes dels parcs infantils i el que hem intentat adequar-los doncs al cautxú que 
toca, arreglar-los i per tant doncs també potser es l’altra partida d’aquest sobrant que algú 
pot dir i pot creure doncs em destinat, l’altre esta mes que justificat i lo de parcs i jardins 
també perquè la gent que te canalla ho agraeix el tenir uns parcs per poder anar amb un 
mínim de seguretat amb els seus fills, res mes gràcies. 
 
Sr. Robert: gràcies senyor Alcalde, no calia repassar la parrilla avui, el tema de repassar la 
parrilla no era el tema de les al·legacions, miri’m vostès sempre han fet gala d’una 
expressió que es aquesta expressió imagina, be precisament després de tots aquests punts 
que han passat avui pel ple de tema econòmic, inclús el que ha parlat el meu company 
d’una modificació pressupostària purament de partides econòmiques crec que tenia mes 
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fonament polític i de futur del nostre municipi que per això ho ha fet el portaveu, escolti 
després de veure totes aquestes partides jo el que trobo precisament de tots aquests punts 
es una manca de imaginació, una manca de imaginació per afavorir als nostres ciudatans 
o per revertir amb ells l’esforç que els estem demanat, aquí el que s’està fent amb tots 
aquests punts sobretot amb les ordenances es torna a castigar als nostres ciudatans, són 
incapaços de reconèixer que un sobrant de ingressos pot comportar no necessitar 
endeutament bancari a crèdit, per lo tant quan a nosaltres ens sobràvem ingressos i eren 
unes èpoques diferents van poder accedir al crèdit, crèdits que ara els ajudaren a vostès a 
poder tirar reals i realment determinats projectes, si no hi hagués hagut aquests crèdits 
que nosaltres vam demanar,  vostès no podrien tirar endavant cap projecte, estant tornant 
els projectes que nosaltres vam deixar, ha parlat de El Ajuntament de Vendrell que què 
més volguessin d’estar com el de Calafell, home menys mal aquí reconeix vostè que 
l’Ajuntament de Calafell no esta com el de Vendrell, que realment tal com ha dit vostè 
deu estar pitjor que nosaltres, no ho se jo només em fixo en el de Calafell, però ja que a 
fet vostè aquesta comparança li vull recordar, tenim majors ingressos no vol dir que vostès 
hagin gestionat be perquè si precisament els majors ingressos venen per la manca de 
gestió, que es el que esta passant aquí, es el que s’hauria de dir “ escolti’m pues nosaltres 
no ho hem pogut gestionar, digui’m no han pogut en comptes de no han sabut no han 
pogut gestionar i per això hi ha un sobrat d’ingressos també tenim majors ingressos 
perquè el govern central ens ajuda en decrets a tenir majors ingressos, però no perquè 
vostès hagin gestionat be el pressupost i després una altra cosa que els hi dic si es 
necessari porta a terme ara ja aquesta modificació pressupostària perquè els compromisos 
son indefugibles, vostès comprometin-se al repartiment del romanen líquid de tresoreria a 
no gastar com a mínim quatre cents o quatre cents cinquanta mil euros que serien el 
import de la modificació menys el tema aquest de Ventall que vostè diu que se inicia en el 
moment de la demanda la provisió de fons, doncs escolti això de moment ja no els hi 
demano tant, els hi demano que agafin el compromís de dir l’Ajuntament de Calafell a 
l’exercici 2013 com que pot deixarà de gastar quatre cents cinquanta mil euros i jo crec 
que això els ciudatans ho reverien de totes, totes amb una satisfacció ciudatana per lo tant 
es això el que els estem demanant aquí, que vostès rebaixin la despesa i no creguin de 
noves o destinin diners de despesa a despesa, es això aquest es l’esperit de la modificació i 
de les al·legacions que nosaltres els hem estat dient en aquest escrit només era això, per lo 
tant quan vostè em diu que esta forçada i no se que, no se que doncs bueno quan facin el 
repartiment del romanent pues digui’m gastaren, ciutadans de Calafell l’Ajuntament de 
Calafell per decisió de l’equip de govern i a recomanació de la oposició no gastarà quatre 
cents o quatre cents cinquanta mil euros perquè creiem que serà un benefici pel poble, jo 
si diuen això perfecte que no ho diuen pues vostès si que fan demagògia diuen que han 
de fer unes coses per força però el que no fan es rebaixar d’unes altres per lo tant aquesta 
es la demagògia no la nostra sinó la seva, gràcies sr. Alcalde. 
 
Sra. López: No entraré en el debat perquè crec que començarem a donar-li voltes després 
quan acabi de parlar vostè en tornarà a dir el mateix i ja esta, el compromís amb vostè el 
que faré o no faré que farem l’equip de govern o no amb el romanent líquid de tresoreria 
perquè jo crec que es una decisió de l’equip de govern, tenint en compte que segurament 
que existeix la possibilitat de demanar i vostè ho sap perquè a mes a mes en tinc 
coneixement que vostè de banca entén en aquest sentit comentar-li que el que jo no faré 
serà eixuga deutes, si a mi l’estat en deixa disposar d’aquests diners i com diu la normativa 
destinar-los a inversions sostenibles sempre i quan compleixi amb una sèrie de requisits 
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que de moment s’han d’acabar de definir una sèrie de coses per poder fer us d’això, el 
que no faré es eixuga deute per tenir que després demanar crèdit per estar dins dels 
paràmetres que s’han establert, això es que hi ha un debat a nivell econòmic i a  nivell 
polític que no toca ara parlar i no parlaré, el que no faré es eixuga deute per després tenir 
que demanar un crèdit i que em cobrin els interessos doncs al preu que estan a data 
d’avui que estan super elevats, jo crec que això si que es un acte de responsabilitat, jo ho 
deixo caure perquè no vull que continuïn sempre amb aquest discurs “jo vull que vostè 
agafi el compromís de que destini quatre cents mil euros a eixugar deute perquè la 
modificació es no se que”, però bueno es que es absurd perquè aquests quatre cents mil 
euros possiblement els podria destinar a fer el que em demanava el seu company que es el 
sostre del pavelló Joan Ortoll per tant jo se que això es una inversió necessària i prioritària 
per el nostre municipi en comptes d’eixugar deute, que a data d’avui complint amb les 
nostres obligacions financeres i no hem tingut cap problema amb cap entitat, per tant jo li 
deixo que vostè opini, que divagui, que tensi, que cregui però nosaltres continuarem amb 
la nostra línia de treball que tenim marcada a nivell d’equip de govern i l’escoltarem però 
això no vol dir que escoltar-li vulgui dir que l’hem de fer cas, perquè sinó vostè doncs 
possiblement en comptes d’estar allà hauria d’estar aquí com càrrec de confiança meu i 
així podrien fer doncs una altra feina, no ho se això seria una altra opció, val i per mi ja 
està. 
 
Sr. Robert: si gràcies Sr. Alcalde, jo crec sra. regidora que vostè sempre diu que no per dir 
que no, com que les propostes venen de qui venen doncs diuen que no, bueno es el dir 
que no per dir que no, que les ciudatans no sortiran beneficiats de les decisions seves, 
segur ara con tal de dir que no doncs escolti’m doncs a dir que no, no passa res. Ens 
aixequen un munt de coses, les expropiacions ja els ha dit el Ramon las van començar 
vostès, no hem parlat de la sentència Planas set cents cinquanta mil euros que això no se 
de qui es però em sembla que també era de vostès, no parlen del sobre cost del camp de 
futbol etc., que també són coses d’anteriors equips de govern, ja feia dies que no parlaven 
gràcies a Deu, però vostès sempre que la culpa es nostre, si la culpa es tota nostra doncs 
escolti’m que ens facin un judici i que ens portin a la presó però sinó deixa-m’ho esta això 
ja, en quan a la gestió li han recriminat al meu company que no treien diners d’aquest any 
que el treien de altres anys bueno es que es pitjor, això vol dir que vostès han tingut 
partides durant dos anys i no han fet res, no d’aquest any sol de més anys ho ha dit vostè, 
treien diners de partides d’altres anys, doncs dos anys sense fer res doncs ja es hora que 
facin algú que es el que els esta dient el meu company i li diem el nostre grup municipal, 
facin algú, algú mes que posa quatre perxes als carrers que això s’ha fet tota la vida, que 
diu que només s’ha fet ara, el que si que s’ha fet a mes a mes altres vegades es fer barris 
nous sinó part d’ells i asfaltat carrers sencers d’acord doncs ben vinguts siguin, facin algú, 
acabin algú, tenim el cinema iris per acabar per exemple aquí hem començat el pla de 
carrers d’aquí dalt al poble i l’han començat tard estem a final d’any, per tant dos anys 
sencer fer les coses el que demostra es incapacitat de gestió, si la lidera vostè doncs 
escolti’m vostè sabrà, parlant del deute li diré una cosa tècnicament que a vostè sempre li 
agrada parlar tècnicament, a la legislatura 2003-2007 que sàpiga amb aquells vint-i-cinc 
milions d’euros, a la legislatura 2003-2007 que ja hi havia vint-i-cinc milions d’euros, el 
govern que governava llavors estava en carència, sap que vol dir en carència, que nomes 
es pagaven interessos i sap que vol dir que no s’amortitzava un duro sap que ens vam 
trobar nosaltres quan vam arribar que vam tenir que començar a amortitzar i això es la 
herència que vostès ens van deixar econòmica, pagar interessos de carència que això són 
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interessos perduts que ho sap tothom, diferir l’amortització pels que vinguin que això es el 
que ens van deixar, digui això als ciudatans, vostè digui miri nosaltres el govern que hi 
havia en aquella època res mes tenia carència no amortitzava nosaltres vam demostrar 
que l’Ajuntament de Calafell han una bona gestió podien amortitzar mes de tres milions i 
mig d’euros inclús ara, mes de quatre milions d’euros amortitzats, tornar diners, que 
vostès gairebé no tornaven de diners nomes pagaven interessos, digui-m’ho això, aquí es 
demostra que poden rebaixar el capítol dos que ja els hem dit, vostès el rebaixen però el 
tornen a incrementar això es el resum de la modificació aquesta, no volem agafar cap 
compromís que beneficií als ciudatans però perquè els hi demani jo, es que molts 
ciudatans no sabran d’aquesta modificació pressupostària, doncs algú a de dir o ha de 
donar veu en això, agafin el compromís de no gastar quatre cents cinquanta mil euros del 
romanen líquid de tresoreria si es que ho poden gastar perquè de la manera que van 
vostès tot ho tenen mig compromès i després no gestionen res i quedaren els diners aquí 
travats que la feinada que haurà per destravar-los, escolti’m el Ramon el nostre portaveu 
els ha dit, decideixin prenguin decisions agafin els diners i facin coses que realment 
beneficiïn als ciudatans, ho gastin menys o facin inversions no esperin a tenir un 
pressupost dotat amb partides dotades durant dos anys i després no es faci res i resulta 
que al cap del temps es diu bueno doncs desdoten això que vam dir que farien que quan 
es van fer els pressupostos tothom s’alegra i es vanagloria de que es faran un munt de 
coses i resulta que han passat dos anys i les coses han quedat perfer, si això passa en el 
Passeig Marítim que no es dota del tot que vostès diuen que ho faran per fases que ja 
veurem com aquest projecte que se desenvolupi en fases no vol dir que a la hora de licitar 
s’hagi de licitar tot que aquest pas ja no esta dotat al cent per cent de lo que segurament 
costarà, prenguin decisions o que els ciudatans els hi costen menys o que es facin 
projectes que es comencin i es puguin acabar no fem partides per dir farem, farem, farem 
que es el imagina aquest que els he dit i després al final la realitat no es compleixi i aquí 
l’esperit era que l’Ajuntament de Calafell gasti gairebé mig milió d’euros menys perquè 
serà un menor cost que tindran els ciudatans de Calafell durant l’exercici 2013, només es 
això que vostès diuen: escolta mira ens ho plantegem, la intervenció del partit socialista 
amb el seu portaveu diu decideixin, ho comenten a una junta de portaveus, ho comenten 
amb alguns representants i es decideix tota la corporació per anar una i a lo millor tindran 
el suport de tota la taula del ple, però com vostès fan aquesta política del rodillo que els 
he dit jo abans, pues així estem que no hi ha manera de posar-nos d’acord en res, només 
en un simple títol d’un punt del ple, que es una llàstima, el Sr. Alcalde va dir quan 
començava la legislatura que començava amb un llibre en blanc, que aquell llibre blanc ho 
volia a començar a escriure amb una estesa de ma, escolti l’estesa de ma només ve per la 
nostra part no hi ha manera que ens acceptin res, només per dir-lo nosaltres ja diuen que 
no, només per dir que no són incapaços de beneficiar als ciudatans de Calafell amb una 
baixada d’impostos de les taxes no volen ni rebaixar el deute municipal i després diuen 
que nosaltres tenim deute, la despesa, escolti es l’esperit d’aquesta modificació només es 
això que de tant en tant ens facin cas, escolti que nosaltres no som dolents que també 
estem aquí per treballar, el Ramon ho ha dit ens poden equivocar o encertar però estem 
aquí per treballar tots i vostès només perquè venen de les nostres cadires ja diuen que no 
que no i que no, pues es una llàstima perquè l’Ajuntament podria afavorir als nostres 
ciudatans i no hi ha manera de que ens posen d’acord en res, vostès perdó que els hi digui 
semblant una porta tancada aquell llibre blanc que vostès volien escriure al començament 
o deu estar en blanc o jo no ho he vist mai, però no hi ha cap plana que puguin dir avui 
ens hem posat d’acord només perquè venen dels nostres bancs, doncs escolti Sr. Alcalde 
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em sap creu només era el tancament d’aquest punt, que ens hem sap greu que algunes 
de les recomanacions que nosaltres els hi fem ni tant sols es dignin ni a negociar-les ni a 
parlar-les, fan la política del rodillo, doncs només era una manera d’acabar aquest temes 
econòmics d’avui i ja veurem com tirarà endavant aquesta modificació mega gegant que 
han fet vostès que jo crec que es mes política que econòmica, perquè ja veurem això com 
tirarà endavant, gràcies pel temps Sr. Alcalde i sobretot reiterar les gràcies per haver pogut 
posar aquest punt en el lloc que hem intervingut ara. 
 
Sr. Alcalde: bé jo no pensava dir res, però es que crec que hem tornat a vells temps Joan 
Carles i tu dic amb el mateix carinyo que avui ho has dit tu, sembla mentirà que puguis dir 
que ens ha faltat diàleg quan hem viscut el quatre anys anteriors, però jo crec que no vull 
entrar en la mateixa història que has plantejat avui però crec que d’un tema que 
interessava una part que podia ser interessat d’arribar a la gent, has aprofitat per recordar 
i dir que l’equip de govern no fa res, be nosaltres tenim l’encàrrec del municipi igual que 
el van tenir vosaltres durant quatre anys i estem gestionat com creiem que ho hem de fer i 
no se crec que tornar sempre amb el passat es refugiar-se sempre en qüestions i crec que 
son les penes d’un mateix que les manifesta i las vol veure en un altre i llavors això es molt 
lleig en el temps que estem passant ara i vivint perquè crec sempre parlar amb el mateix 
estil, si sempre estem per parlar quan vulgueu quantes propostes heu fet cap, vull dir 
nosaltres en de mullar-nos, clar que ens mullem, fa un moment que acabo de dir-li lo del 
Passeig que vol que comencen a repassar coses anteriors, no vull crec que no cal, tothom 
sap el que ha fet i on esta, jo crec que hem de ser d’una altra manera i tirar endavant en 
el moment que estem vivint i aleshores crec que el que s’ha fet avui es mantenir una línia i 
seguir aquesta línia i intentar resoldre unes problemàtiques, intentar resoldre-les fins el 
final, perquè el Passeig Marítim havia d’estar fet l’altra legislatura i moltes altres coses 
havien d’estar fetes les altres legislatures, que hem de repassar cada ple el que s’hauria de 
haver fet, crec que això no es positiu per ningú, crec que anem endavant no confonem a 
la gent, perquè la gent avui en dia no esta per confusions, la classe política no te cap valor 
actualment però amb actuacions com aquesta crec que encara te menys, jo crec que hem 
de ser creïbles, intentar dir al màxim la veritat, ser realistes, la veritat sempre però ser 
realistes en el sentit que hi ha moments que hi ha qüestions que son molt difícils de 
prendre una decisió en aquest moment i de fer política de dir farem i deixarem de fer, es 
molt fàcil fer això i de confondre a la gent també i tot amb això intentant ser prudents les 
coses a vegades no surten com volen i a la mínima que te equivoques et diuen de tot per 
tant crec que la línia d’aquest govern serà aquesta, prudència i si ens equivoquen 
intentarem explicar perquè ens hem equivocat i crec que es la línia que hem d’obrir a 
tothom, lògicament no som perfectes si fossin perfectes vaja, però no ho som ningú 
d’aquí vull dir que a llavors no se aquests discursos tant així d’altres èpoques, no se crec 
que ja ens haurien de modernitzar també en aquest aspecte, valdria la pena i crec que les 
qüestions personals de les persones si sabem mes o menys jo crec que tothom dedica aquí 
tota la gent que esta a l’equip de govern, que es la que puc donar la cara per ells, crec 
que estant fent un bon treball i treball, moltes hores de dedicació i molts esforços, es el 
que ens toca per altra banda però dubtar crec que en públic no s’ha de fer, perquè cada u 
es miri el mateix i que pensi el que ha fet quan ha estat aquí, que es jutgi cada u a el 
mateix que som nosaltres per jutjar els que som aquí, ja jutjarà el pobles però a mes cada 
u que sap del que s’està fent, jo crec que la tasca s’està fent el que toca i al moment i si hi 
ha coses que no surten al moment doncs sempre ha passat això, estem a una casa molt 
gran i que es molt complicada i que s’intenta posar ordre cada vegada que hi ha un equip 
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de govern nou i estic segur que tothom voldria que això fos perfecta,  però aquesta 
empresa tant gran es també alhora molt complicada i sembla mentirà que membres 
d’aquesta taula no siguin capaços d’entendre i que s’intenti fer política d’aquestes 
qüestions, anem al gra dos i dos són quatre i això ho entén tothom i no aquestes històries 
que no ajudeu a la gent, que no vol ajudar a la gent? Qui no vol ajudar a la gent? 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de nombres: 11 vots a favor, 
8 dels membres de CIU i 3 dels membres del PPC; 3 abstencions dels membres d’UAM i 7 
vots en contra dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Desestimar l’escrit presentat per part del Grup Municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-Calafell), amb Registre d’Entrada núm. 2013/33510 de 24 d’octubre, 
quedant la modificació tal i com s’annexa. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar definitivament l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
finançat amb baixes número 25/13. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER---- S'acorda que, als efectes previstos a l'article núm. 169.3 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article núm. 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d'abril, l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes 
número 25/13 queda definitivament aprovat, i s'exposarà al públic, mitjançant la inserció 
de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província. 
    
 
ANNEX ÚNIC: 

 
PRESSUPOST 2013 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT 
25/2013 
  
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:     

 
    CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     
   CRÈDIT EXTRAORDINARI    

320 2425 2260530 MATERIAL I EQUIPS 0,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 
320 2425 4620030 SUBVENCIÓ FINALISTA 0,00 € 12.363,20 € 12.363,20 € 
510 3200 63300 ADQUISICIÓ MATERIAL 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 
130 1340 22683 DESPESES PROTECCIÓ CIVIL 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 
230 9204 22104 VESTUARI 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

   Subtotal 0,00 € 30.663,20 € 30.663,20 € 
   SUPLEMENT DE CRÈDIT    

130 1300 21300 
REPARACIÓ, MANT. CONS. 
MAQUINÀRIA INST. UTILLATGE  13.518,90 € 2.000,00 € 13.518,90 € 

130 1300 62200 CÀMERES VIDEOVIGILÀNCIA 24.000,00 € 9.000,00 € 33.000,00 € 
210 9340 35900 ALTRES DEPESES FINANCERES 173,73 € 10.000,00 € 10.173,73 € 
220 9203 62500 MOBILIARI 10.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 

420 1650 63900 
ADEQUACIÓ XARXA 
ENLLUMENTAT PÚBLIC 380.000,00 € 155.471,45 € 535.471,45 € 

420 1710 22703 
CONTRACTE MANTENIMENT 
JARDINS 739.424,15 € 122.922,48 € 862.346,63 € 

420 1710 60902 ADEQUACIÓ PARCS I JARDINS 48.080,21 € 27.097,01 € 75.177,22 € 
420 9291 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 119.117,74 € 38.043,71 € 157.161,45 € 
450 3361 20200 LLOGUER EDIFICIS I ALTRES 107.500,00 € 10.000,00 € 119.500,00 € 
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CONSTRUCCIONS 
450 3361 22617 DESPESES COMUNITATS 19.400,00 € 14.000,00 € 31.400,00 € 
510 3200 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 42.300,00 € 71.647,20 € 113.947,20 € 

510 3200 21200 
MANTENIMENT EDIFICIS I 
ALTRES CONSTRUCCIONS 15.000,00 € 4.000,00 € 19.000,00 € 

550 3420 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 55.776,95 € 37.176,.85 € 92.953,80 € 
   Subtotal 1.574.291,68 € 541.358,69 € 2.115.650,37 € 

   TOTAL    1.574.291,68 € 
 

572.021,89 € 
 

2.146.313,57 € 
 

 
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:  
 

      PROPOSTA 

    CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     

320 2425 2269930 DESPESES ESPECIALS DE 
FUNCIONAMENT 

26.790,75 € 2.300,00 € 24.490,75 € 

320 2425 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 78.797,60 € 12.363,20 € 66.434,40 € 
430 1550 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 835.945,41 € 146.867,75 € 689.077,66 € 
420 1620 22700 CONTR.SERV.RECOLLIDA, 

TRANSPORT, NETEJA VIÀRIA 
6.305.415,53 € 194.173,86 € 6.111.241,67 € 

420 1620 2270020 CONTR.SERV.RECOLLIDA, 
TRANSPORT, NETEJA VIÀRIA 

845.870,88 € 216.317,08 € 629.553,80 € 

   TOTAL 8.092.820,17 € 572.021,89 € 7.520.798,28 € 

 
11. RATIFICAR L’ACORD DE LA JGL DEL DIA 17/10/13 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 11. RATIFICAR L’ACORD DE LA JGL DEL DIA 17/10/13 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 11. RATIFICAR L’ACORD DE LA JGL DEL DIA 17/10/13 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 11. RATIFICAR L’ACORD DE LA JGL DEL DIA 17/10/13 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEMANIAL D’ÚS PRIVATIU DEL SÒL, DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEMANIAL D’ÚS PRIVATIU DEL SÒL, DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEMANIAL D’ÚS PRIVATIU DEL SÒL, DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEMANIAL D’ÚS PRIVATIU DEL SÒL, SOTSÒL I VOL SOTSÒL I VOL SOTSÒL I VOL SOTSÒL I VOL 
PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE MERCAT, SUPERFÍCIE COMERCIAL I PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE MERCAT, SUPERFÍCIE COMERCIAL I PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE MERCAT, SUPERFÍCIE COMERCIAL I PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE MERCAT, SUPERFÍCIE COMERCIAL I 
APARCAMENT I DE LA POSTERIOR EXPLOTACIÓ DE LA SUPERFÍCIE COMERCIAL APARCAMENT I DE LA POSTERIOR EXPLOTACIÓ DE LA SUPERFÍCIE COMERCIAL APARCAMENT I DE LA POSTERIOR EXPLOTACIÓ DE LA SUPERFÍCIE COMERCIAL APARCAMENT I DE LA POSTERIOR EXPLOTACIÓ DE LA SUPERFÍCIE COMERCIAL 
ANOMENAT NOU MERCAT DE CALAFELLANOMENAT NOU MERCAT DE CALAFELLANOMENAT NOU MERCAT DE CALAFELLANOMENAT NOU MERCAT DE CALAFELL    
    
 “Per la Junta de Govern de data 7 d’octubre de 2009 es va acordar aprovar inicialment el 
plec de clàusules per a la concessió demanial de l’ús privatiu del sòl, subsòl i vol per la 
construcció d’un edifici de mercat, superfície comercial, aparcament i biblioteca i de la 
posterior explotació de la superfície comercial anomenat NOU MERCAT DE CALAFELL, per 
procediment obert amb publicitat. 
    
En el BOPT núm. 246 de data 27/10/09 fou publicat anunci de licitació i, finalitzat el 
termini de presentació de sol·licituds el 23/11/09, no es va presentar cap oferta, per la 
qual cosa per acord de la Junta de Govern de data 14/04/10 va ser declarat desert el 
procediment i convocat procediment negociat sense publicitat a l’empara de l’article 
154,c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 1 de desembre de 2010 va adjudicar el 
contracte a favor de AMC 5 SA juntament amb Mercadona.... 
 
El 27 d’octubre de 2011, el Ple de la Corporació va modificar aquest contracte en el sentit 
de deixar sense executar la segona fase consistent en construcció d’una biblioteca, així 
com el seu finançament. 
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Que segons manifesta el representant de l’empresa MERCADONA,S.A. com a 
conseqüència de l'avaluació funcional prèvia del nou supermercat que haurà de gestionar, 
s'ha detectat la conveniència de disposar d'una major superfície per a magatzem de 
l'establiment, atesa la continuada evolució en el sector. 
 
Juntament amb la seva petició s'acompanya l'estudi realitzat per l'empresa MERCADONA 
S.A. d'una possible ampliació del magatzem en 140,79 m2, amb una lleugera modificació 
de la dotació d'aparcament subterrani, que milloraria la gestió de proveïment de 
l'establiment comercial i evitaria maniobres de càrrega i descàrrega de mercaderies. 
 
Alhora proposaven que la mercantil MERCADONA S.A. fes un pagament de la concessió 
de dit espai nou de magatzem de 140,79 m2, al preu de MIL DOS-CENTS EUROS PER 
METRE QUADRAT (1.200€ m), comprometent-se a realitzar les obres de condicionament, 
al seu càrrec, d'acord amb l'estudi abans esmentat, per tal que la nova superfície de 
magatzem es pugui disposar en l'obertura de l'establiment. 
 
S’ha emès informe tècnic per l’arquitecte municipal en el que ens diu que des del punt de 
vista tècnic i arquitectònic la proposta no suposa cap alteració substancial del projecte. 
 
Vist l’informe jurídic del director de Serveis Jurídics, Compres i Contractació núm. 
1170/2013CB. 
 
S’han realitzat els càlculs d’ajust dels diferents coeficients de les concessions del mercat 
municipal incorporant l’ampliació de l’espai i la seva titularitat concessional.  
 
Vist el que estableix la LCSP (Llei 30/2007), de 30 d'octubre, Contractes del Sector Públic, 
modificada per la Llei 34/2010, i per la llei 2/2011 de 5 de març, Llei 33/2003 de patrimoni 
de les administracions públiques, LMIRLC (D Legislatiu [Cat] 2/2003, 28 d'abril, text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya). Modif. Llei 9/2006, 5 juliol (DOGC 
4675, 13/7/2006),  
 
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada per la Regidora de 
SERVEIS INTERNS- CONTRACTACIÓ, i per unanimitat acorda: 

  

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    MODIFICAR MODIFICAR MODIFICAR MODIFICAR el contracte CONCESSIÓ DEMANIAL D’ÚS PRIVATIU DEL SÒL, 
SOTSÒL I VOL PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE MERCAT, SUPERFÍCIE COMERCIAL 
I APARCAMENT I DE LA POSTERIOR EXPLOTACIÓ DE LA SUPERFÍCIE COMERCIAL 
ANOMENAT NOU MERCAT DE CALAFELL, a les empreses MERCADONA i AMC-5 en el 
sentit de modificar les clàusules del plec de clàusules administratives particulars de la 
licitació 1 (DADES GENÈRIQUES) apartats 1.1 (Definició de l’objecte de la concessió), 
apartat 1.2 (Obres i instal·lacions que haurà de realitzar l’adjudicatari de la concessió) 
incorporant la realització del proposat per tal d’ampliar el magatzem en 140,79 m2, i dur 
a terme una lleugera modificació de la dotació d'aparcament subterranis, per tal de 
millorar la gestió de proveïment de l'establiment comercial i evitar maniobres de càrrega i 
descàrrega molestes de mercaderies, fixant els costos de dita modificació a càrrec de les 
concessionàries MERCADONA i AMC-5. 
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SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    ACCEPTAR ACCEPTAR ACCEPTAR ACCEPTAR l’oferta de la mercantil MERCADONA S.A. pel pagament de 
l’ampliació de la concessió de dit espai de magatzem de 140,79 m2, al valor de cànon 
concessional de CENT SEIXANTA-VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS 
(168.948€), i MODIFICAR MODIFICAR MODIFICAR MODIFICAR el pacte 2 del contracte així com els punts 1.4 i 1.5 del plec en 
el sentit d’encabir dit import, així com l’import de les obres a realitzar com a pagament del 
cànon de la concessió.    
    
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    MANTENIR MANTENIR MANTENIR MANTENIR la resta d’obligacions del contracte administratiu signat per les 
parts, deixant a part les millores proposades per les parts, que s’hauran d’ajustar al 
contracte modificat de comú acord entre les parts. 
    
QUART.QUART.QUART.QUART.----    APROVAR APROVAR APROVAR APROVAR el nou quadre de distribució de coeficients de participació pels 
diferents concessionaris de l’edifici municipal.   
    
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....----RATIFICARRATIFICARRATIFICARRATIFICAR aquest acord pel Ple de la Corporació.    
    
SISÈ.SISÈ.SISÈ.SISÈ.----    DONARDONARDONARDONAR compte als interessats i al departament de Tresoreria i Intervenció, i 
ordenar la seva formalització d’acord amb el que s’estableix en la LCSP.” 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC, i 
les abstencions dels membres d’UAM i PSC, acorda: 
 
Únic: Únic: Únic: Únic: Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 17 d’octubre de 2013 
 
Sr. Solé: moltes gràcies sr. Alcalde i molt bon dia a tothom, el punt que passem avui es en 
base al contracte que es va firmar a finals del 2010 a principis del 2011 entre l’Ajuntament 
i Mercadona i l’empresa constructora doncs ara passem una modificació d’aquest 
contracte degut que Mercadona ha presentat una petició d’ampliar el seu magatzem que 
te a la planta subterrània en el qual suposo que tindran doncs els seus aliments o que els 
que ell utilitzin aquest magatzem els tècnics no han plantejat que això sigui un problema a 
nivell constructiu a nivell jurídic tampoc i per tant aquest punt també el vull passar pel ple i 
l’avantatge que té l’Ajuntament es que aquests metres que ara demana Mercadona doncs 
seran un ingrés que tindrà aquest Ajuntament i per tant creiem que la petició que 
Mercadona ens ha demanat i que aquestes obres les assumien totes ells perquè era una 
ampliació del seu propi magatzem, doncs com equip de govern no veien inconvenient i 
creiem que si ells s’han de sentir mes còmodes en el nostre municipi en aquest sentit 
doncs, hi al no afectar tant a la part de paradistes com del municipi en aquella zona doncs 
creiem que es una bona oportunitat, res més. 
 
Sr. Parera: Unió Alternativa Municipal, si dic el que sento a dir més aviat algú es pot 
enfadar, però mes aviat és si l’equip de govern ignora i perquè estigui al corrent del que 
corre pel poble, i han rumors que el que mana a l’Ajuntament no es l’Ajuntament, es una 
empresa de serveis, però ara ens trobem en un cas especial que segurament molta gent 
pensarà el mateix que jo, ara poder es una empresa comercial la que també mana en 
l’Ajuntament, que mana en el municipi, jo alguna vegada vaig denunciar, nosaltres UAM 
hem denunciat de que a Mercadona, ja se que son coses firmades, coses aprovades i coses 
pesades, però des de un principi el que esta parlant a les reunions que anava i els 
companys que estaven al meu costat es va parla de que a sobre el Mercadona hi hauria la 
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biblioteca nova i es va parlar si havia la possibilitat d’un doble pàrquing subterrani, es va 
parlar ja això fixin que es van casi ve comprometre de que farien una nau a la zona 
industrial, però el que ha passat aquí es, que se’ls ha regalat un terreny a Mercadona, un 
terreny que no es pot posar preu, perquè el preu es incalculable perquè es el millor terreny 
del municipi, però a part d’això d’aquest terreny per lo menys l’Ajuntament hauria tingut 
de cobrar un lloguer, que no es cobra, a mes a mes els hem asfaltat, diuen que es pel 
municipi però es per ordre d’ells, la meitat del pàrquing, ara resulta que s’arreglaran 
alguns pàrquings de l’antic pàrquing de Calafell que hi havia en el mercat, com s’ha dit 
ara mateix se’ls hi regularà vuit places del pàrquing del magatzem, del pàrquing subterrani 
bueno, si una empresa comercial aconsegueix tot això, nosaltres hauríem de fer servir una 
paraula molt dura i segurament que una persona, vicepresidenta de l’actual govern, se’n 
recordava de les paraules de la senyora vicepresidenta del govern nacional d’Espanya i diu 
el següent “ És una injustícia i una gran ignorància no estar d’acord amb el govern” de 
moment no diré res més senyor alcalde. 
 
Sra. Elvira: No anava a intervenir, però bàsicament jo crec que el senyor Parera, 
m’agradaria deixar clar que no confongui la ciutadania, a veure el tema del Mercadona fa 
molt temps que volta per aquí, abans de que vostè entres a governar aquesta anterior 
legislatura ja voltava, vostè va recolzar tots els moviments que es van fer al voltant del 
Mercadona, a veure no enganyi a ningú vostè era conscient de tot el que s’havia de fer. 
vostè era conscient de tot el que s’havia de fer.  O sigui vostè era partícip de tot el que es 
va tramitar en l’anterior govern i que nosaltres com equip de govern actual hem anat 
tirant endavant com hem pogut.  Llavors jo crec que bàsicament hem de ser francs i hem 
d’estar agraïts que Mercadona al final, hagués apostat per Calafell, perquè pel davant ja 
se li havien passat dos municipis del costat. O sigui, gràcies a Déu va continuar apostant 
per Calafell i els nostres paradistes del mercat actual tindran un mercat com havien 
demanat que tindrien i el que estem dient aquí és que Mercadona ha sol·licitat un espai 
que pagarà. Ningú els està regalant res a aquests senyors.  Llavors jo crec que la 
ciutadania de vegades se la confon i jo crec que hem de ser molt clars i que entenguin 
molt bé el que estem parlant avui en aquest Ple. 
 
Sr. Bonilla:  miren, ustedes esta mañana nos pasan por Pleno la modificación del contrato 
que tenenos con Mercadona y en esta modificación, concretamente se le está vendiendo, 
como el poniente bien nos ha expuesto, ciento cuarenta metros y pico cuadrados para el 
tema de que parece ser que ahora tienen más necesidad de almacenamiento que la que 
tenían cuando hicieron el proyecto y cuando se firmó el contrato inicial.  Entonces, con 
esta modificación ¿que es lo que se está haciendo?  Se está haciendo más o menos que 
perdiendo unas plazas de aparcamiento que tenían que haber estado en el sótano, con lo 
cual eso es como un vaso comunicante y nos repercute que los coches que antes irían al 
pàrquing de abajo, ahora los tendremos en el nivel de calle.  Aquí perdemos ocho plazas 
de aparcamiento, el equipo anterior, con el POUM, que bastante nos costó sacarlo 
adelante hicimos un gran trabajo, a pesar del coste político que no estubo para poder 
encontrar plazas de aparcamiento del municipio. Ahora con esta modificación 
automáticamente se pierden esas ocho plazas abajo y quine sale beneficiado con esto?  
Con esto sólo sale beneficiado Mercadona. No salen beneficiados los ciudadanos, les toca 
perder ocho plazas a nivel de calle en una zona céntrica cuando sabemos que la escasez 
que hay de aparcamiento aquí en verano o en Semana Santa, en el pueblo turístico que 
tenemos.nos lleva después a que la gente llega, los ciudadanos que vienen a visitarnos 
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vienen y se tienen que marchar a otros municipios porque no pueden encontrar ni sitio 
donde dejar el coche y mayormente en fechas señaladas y a lo largo de todo el verano.  
Yo creo que esto ha sido una falta de previsión por parte de Mercadona y también una 
falta de fortaleza de este equipo de gobierno a la hora de negociar esta renovación de 
contrato , porqué si cuando se renegocia esta negociación de contrato, Mercadona 
realmente necesita este espacio, que lo haga en el subsuelo, que amplie el subsuelo y que 
en el subsuelo haga las plazas que necesiten.  Señor Quim Vidal, le estoy diciendo que lo 
hagan en el subsuelo y no hay porque hacer otra planta subterránea ni tres plantas más; 
hay subsuelo  en la zona que se le adjudica a Mercadona y al mercado para estos temas. 
Hay más que suficiente.  Lo único que hay es que los costos son muy superiores a los que 
Mercadona se tiene que gastar en este caso. Mercadona en este caso, con una pequeña 
cantidad, que parece una limosna, soluciona su problema. Mientras que de la otra manera 
los costos los tendría que haber multiplicado por cinco o seis.  Eso es lo que se está 
haciendo con esta modificación de contrato y no se hace otra cosa.  Al mismo tiempo el 
Ayuntamiento, el equipo de gobierno aquí ustedes seÑores de CIU i PP, concretamente  
pues con esta modificación lo que nos traen también es, ni más ni menos, que hemos 
perdido la posibilidad de tener en lo alto del edificio del mercado de poder tener la 
biblioteca como nosotros bien dejamos firmado en el tema este. Y lo dejamos con una 
partida de dinero puesta, partida que ustedes han retirado y que nos quedamos también 
sin biblioteca.  La verdad es que la gestión creo que falta rigor y fortaleza a la hora de 
negociar con una empresa que ya sabemos que es potente pero que el Ayuntamiento no 
debería haber sido menos y demostrar que realmente, se está a la altura. 
 
Sr. Solé: contestaré als dos partits de l’oposició.  En primer lloc, a Unió Alternativa 
Municipal i el seu portaveu senyor Parera que és el que ha parlat i en segon lloc al Partit 
Socialista i al que ha fet l’exposició, senyor Bonilla.  Pel que fa UAM, miri senyor Parera, 
cada tema que surt del mercat en aquest Ple vostè fa el mateix discurs, sempre és el 
mateix.  Amb això si que li he de dir que té una coherència de discurs, però sempre parla 
del passat amb coses que ja no podem anar enrere, amb coses que s’havien d’haver aclarit 
abans de certes firmes i en temps que governava un altre govern i que vostè també en 
formava part. Si vostè vol continuar parlant del passat i del que podia haver estat, doncs, 
si de cas, fem un debat en un lloc que no sigui el Ple, perquè està parlant d’una cosa que 
no té res a  veure amb el punt. Parla del que podia haver estat. Parla d’idees i de 
possibilitats que segurament havien sortit en converses, però s’ha confós totalment amb el 
punt que estem tractant avui. Diu que s’havia d’haver cobrat un lloguer i això és una 
concessió i les concessions no tenen res a veure amb lloguers. Parla de l’asfalt de 
l’aparcament del Blanquet, que l’hem regalat.  Miri, l’aparcament del Blanquet, i això sí 
que és una aposta d’aquest equip de govern, és el màxim aparcament possible que sigui 
gratuït i un aparcament que segurament se’n veu beneficiat el mercat, i el nucli de la 
platja, el nostre turisme, amb el turisme familiar que nosaltres apostem i també pel nostre 
comerç i això és el que nosaltres hem fet amb el Blanquet. Vostè parla del passat, barreja 
el Blanquet i al final no parla del punt que s’està tractant i parla sempre del que vol. Per 
tant, si vostè se centra en el punt el debatem i si vostè torna a parlar del que cada cop que 
parlem del mercat parla, doncs, llavors, mantingui’s amb el seu discurs, mantingui’s en la 
seva línia i quan voti no sé que votarà, perquè si vota en base al seu discurs doncs, s’haurà 
equivocat, perquè no ha parlat de res del que estem parlant aquí.  I em sap greu dir-ho 
però és que sempre estem sentint el mateix. Vostè té el seu discurs preparat i el treu, toqui 
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o no toqui, en aquest punt i en tots. I jo crec que en cada punt l’exemple és clar i em sap 
greu dir-ho, però la realitat és aquesta.  
 
I en relació amb el que està dient l’altre equip de l’oposició, el Partit Socialista, el senyor 
Bonilla, ha tret molts temes.  Ha parlat del tema aquest, ha parlat de temes relacionats 
que d’alguna forma li contestaré perquè sinó sembla que li doni la raó i no és que li vulgui 
treure però s’ha equivocat en certs aspectes. Fa un moment, i començant pel seu final ha 
parlat de què vostès havien posat diners per una biblioteca.  Miri, fa poc el seu company 
en punts anteriors deien que ficàvem uns diners per fer un projecte que encara faltaven 
diners. Per tant, aquest equip de govern no es decidia a fer un projecte sencer, que era o 
el passeig o el pas.  I vostès van fer el mateix amb la biblioteca i vostè en aquest cas, i amb 
perdó s’acaba de retratar. Per tant, potser nosaltres no ho fem tan malament.  Llavors, en 
el seu moment ja es va explicar perquè no es va fer una biblioteca, però no cal tornar-ho a 
repetir. La biblioteca no es va fer perquè esperaven una subvenció que mai havia d’arribar 
perquè no hi havia cap acord pres.  Ja sabem que molts acords que vostès van signar 
doncs, no hi havia diners al darrere o d’alguna manera s’incomplien clàusules que és molt 
fàcil de dir que nosaltres d’alguna manera no vam arribar. Però no entraré en un debat 
d’altres projectes, però el que si que li vull dir és que amb el tema de la biblioteca doncs, 
vigili el que diu perquè s’acaba de contradir amb el seu company de partit en un punt 
anterior i pel que fa a maneres de fer de diferents projectes.  També parla que regalem 
places d’aparcament i que la gent que visita el nostre municipi no se’n veurà beneficiada.  
Miri si perdent vuit places, aquest Ajuntament acabarà rebent per part de Mercadona 
quasi cent setanta mil euros, jo crec que compensa, en primer lloc perquè l’any passat 
vam aconseguir l’aparcament del Blanquet.  Però a més, aquestes places que diu que perd 
la gent del municipi, qui les perd són la gent del mercat, que estan al soterrani, perquè la 
gent que ve al nostre municipi allà no hi ha d’aparcar, perquè aquelles places només estan 
reservades única i exclusivament per la gent que va a comprar o al mercat municipal o al 
Mercadona i no per la gent que vingui al nostre municipi. Per tant, no confonguem a la 
gent que això que ha dit no és cert. Diu que hi ha una falta de previsió per part de 
Mercadona. No sé, això els ho haurien de preguntar a ells, el que sí que fent això, 
realment veient que fan una aposta per aquest municipi, jo faig una altra lectura.  
Després, diu que aquestes places si les perdem a dalt, les hauríem de trobar a baix o fer 
annexes al subsòl etc.  Miri, el planejament marca el que es pot fer i el que no es pot fer 
en un municipi i a partir del que diu un planejament, anem cedint terrenys a entitats, a 
altres Administracions, l’Ajuntament fa obres, etc. I això és el que marca un planejament. 
Planejament que estem utilitzant, que vostès el van fer i nosaltres l’estem tirant endavant 
amb les modificacions que creiem, nosaltres vam fer una modificació al respecte que van 
ser que aquests terrenys els van dir la Generalitat que no els cedien, perquè els van cedir a 
la Generalitat perquè fessin una escola, una llar d’infants i que això la gent del municipi ho 
ha de saber, tot l’aparcament del mercat es perdia.  I només quedava aparcament exterior 
com ara també hi ha una part per aparcament municipal, però tota la resta es perdia, 
perquè la Generalitat no accepta que hi hagi un aparcament soterrani i a dalt una escola.  
I això és la realitat, per tant, no vinguem a donar lliçons d’aparcament, quan no hi ha 
hagut cap exemple clar per part de vostès. I no que només parlar de mercat, podríem 
parlar del carril bici, quan es van treure la meitat d’aparcaments del passeig, etc.  I aquesta 
és la realitat.  Es perden 8 places a baix? Si.  L’ajuntament rep diners per part de 
Mercadona i són 170.000 euros?  Si.  Que aquests diners acabaran revertits pel municipi 
en diverses inversions?  Sí.  Aquesta és la realitat, per tant, al final un punt que no hauria 
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de ser més que un avantatge pel municipi, com que ho fa l’equip de govern, com diuen 
des de l’altre banc, hi fiquem pegues. I aquest és el paradigma amb el que ens trobem, 
que no sembla res bé del que fem.  Ara, suposo que aquest és el vostre rol o full de ruta 
que diu que nosaltres no tenim, vostès si que en tenen però d’oposició i nosaltres de 
govern, per tant són diferents. 
 
Sr. Parera: nosaltres, UAM, com he dit abans preferim ser ignorants, no diré res més. 
 
Sr. Bonilla: mire señor Solé, concretamente, el equipo de gobierno de la anterior 
legislatura que desarrollamos todo el tema del POUM, conseguimos  unas plazas de 
aparcamiento en la zona del Blanquet y muchas otras zonas del municipio a parte de 
equipamientos. Pero, a parte de esto, nosotros teníamos la reserva y así se hizo tal y como 
usted ha comentado, se hizo una reserva  para poder entregar los solares para hacer el 
colegio donde están los aparcamientos de los cuales estamos hablando hoy en la zona del 
mercado y para hacer una guardería que también estaban pidiendo, porqué nosotros 
hicimos las guarderías. Pero ustedes estaban perdiendo una guardería más de las que 
nosotros hicimos, a pesar que por desgracia de la situación en la que ha caído todo el 
país, una de ellas está hoy en día sin poder estar dando servicio.  Entonces en este espacio 
es en el que se hacía la cesión como se hace en todo el territorio y en todos los demás 
colegios, se le daba el terreno a la Generalitat concretamente para que pudiera estar 
haciendo allí tanto la escuela bressol como el colegio que hace falta abajo en la playa que 
no tiene equipamientos.  En esto, yo creo que estábamos de acuerdo allí en esa fecha o 
almenos ustedes no demostraron otra cosa. En cuanto a la biblioteca, nosotros teníamos 
cuando gobernaba CIU concretamente, en la Generalitat, teníamos el tema del PUOSC i la 
subvención aprobada para hacer la biblioteca en lo alto del mercado. Otra cosa és que 
ustedes desde que han entrado no están sacando aprovechamiento de nada de lo que 
nosotros dejamos firmado, porqué no tenemos más que ver que de los acuerdos que 
teníamos ustedes no han sacado adelante ninguno.  Tenemos el tema de la biblioteca que 
estaba con el PUOSC, tenemos el tema del CAP de Segur que no sabemos absolutamente 
nada de cuando se hará  y al final se pasará este mandato y no se habrá hecho y es así.  O 
sea, todo el tema, tenemos el instituto de la calle Brasil que no sabemos cuando se hará y 
los alumnos mientrastanto apelotonados en barracones. Esta es la situación que tenemos 
por el mal gobierno y por la falta de gestión que tiene este gobierno. Esto es lo que hay  a 
día de hoy y los 170.000 euros que Mercadona pagarà al Ayuntamiento, si esos 170.000 
euros van a la inversión, pues me parece perfecto, pero si va a Capítulo I pues muy mal lo 
tenemos, porqué ya estamos viendo para lo que estarán sirviendo.  Yo creo que 
concretamente, los 170.000 euros no les solucionarán nada al municipio y sí que nos dará 
esa falta de espacio para poder estar aparcando vehículos en la zona del mercado.  Con el 
tema concretamente, señor Solé, del Blanquet, el Blanquet ustedes han podido asfaltar la 
mitad de este aparcamiento y digo la mitad porque como no han destinado, como en 
todas las obras le pasa, una partida presupuestaria para poder estar haciendo todo. Y ya 
sé que dirá que han tenido que dividir para 2 barrios, però igual que han tenido que 
dividir para dos barrios, ahora con el paseo de la playa lo están dividiendo también para 2 
barrios y al final dejarán todas las obras engegadas a medias y no serán capaces  de 
acabar ninguna. 
 
Sr. Solé: miri, un dels pocs acords que vam prendre quan vostès estaven era lo del 
passatge Sant Antoni, per culpa d’incompliment de clàusules en la seva època, així és com 
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estem.  Per tant, sort que no n’hem pres més, perquè sinó possiblement ens trobaríem 
amb altres coses a mitges o amb problemes per acabar obres i això és també la realitat. 
Vostè parla que van aconseguir en el planejament places pel Blanquet. Miri, el 
planejament marcava que allà es podia fer un aparcament i nosaltres vam executar. L’únic 
que ser que el que vostès volien fer i no ho dic perquè només ho hagi vist en plànols, sinó 
perquè també veïns del municipi ens ho han dit, és que la vostra proposta allà era fer un 
aparcament soterrat i per tant, de pagament. Són línies de fer diferents, nosaltres apostem 
per aparcament gratuït i el màxim possible i vostès un aparcament soterrat i de pagament 
en el mateix àmbit.  Possiblement en l’època que estem haguéssim fet una altra cosa, però 
el que sí que la gent sabia i ho veu vendre així, era aquesta actuació. Per tant, són 
maneres d’actuar diferent o maneres de pensar amb el comerç, el turisme i amb la zona 
de Calafell platja de manera diferent, amb temes d’aparcament.  Al final de la seva última 
intervenció sí que ha parlat del punt, per tant, podem debatre una mica, però gran part de 
la seva intervenció ha estat una justificació de tot el que li he dit i per tant, no tornaré a 
repetir,perquè ha quedat molt clar en la meva primera intervenció.  Mercadona paga 
aquests diners, perquè al final és una concessió i el preu surt del mateix que se’ls fa  pagar 
els paradistes, inclús aquí paguen molt més del que paguen els paradistes, per tant 
Mercadona fa un esforç molt més gran, que no un paradista, òbviament, però paguen 
aquests diners i aquests revertiran al municipi.  No sé que ha volgut dir amb el tema de 
Capítol I, però bé, tampoc m’interessa, perquè ja sap que les inversions o les maneres 
d’actuar d’aquest govern no és engrandir el Capítol I, quan es reben diners d’aquest tipus. 
Per tant, jo crec que ens hem de quedar amb el positiu del punt  i és que realment hi ha 
una empresa que va apostar per aquest municipi  en el seu moment, que continua 
apostant, que ha demanat una ampliació perquè necessita més espai, que només es 
perden vuit places d’aparcament, però que aquest Ajuntament des de que està en aquest 
govern ja ha estat dotant suficients places d’aparcament, al voltant d’aquella zona i així ho 
demostra.  Si es va a passejar per allà, crec que és ben palès el que acabem d’explicar.  Al 
final és un punt que des del meu punt de vista havia de ser un  tràmit i un benefici però 
potser no tothom hi està d’acord.  
 
Sr. Olivella: avui hem hagut de passar aquest punt, perquè sinó tot estava arreglat, la 
qüestió del Mercadona, ja fa dies que estava arreglat senyor Parera. M’ha estranyat 
també, i permeti’m que li digui en públic, perquè no és just que vostè respongui i doni les 
culpes als demés i s’amagui. Vostè ha estat partícip tota la vida d’aquest projecte des d’un 
altre govern i de la manera que sigui i em sap greu que dubti dels demés; dubti de vostè, 
però no dels demés.  És molt lleig que dubti dels demés si vostè també hi està ficat en tot 
això.  Jo crec que les coses s’han fet amb total transparència, per tots els governs que hi 
ha passat. El que passa és que hi ha hagut temes que s’han intentat, o moments que la 
gent ho ha vist d’una manera, altres ho han vist d’una altra i altres d’una altra. La qüestió 
és que aquest mercat que feia no sé quant de temps que es buscava d’una forma o d’una 
altra, al final tenim la que tenim, i crec que avui aquí no es tracta de donar culpes a ningú. 
Jo crec que s’ha fet la postura més realista i aquest mercat serà una realitat d’aquí a un 
mes i crec que hauríem d’estar tots contents, perquè a veure, al principi, per uns o pels 
altres de més enllà es va creure que s’havia de fer on es feia i es va fer la cessió d’un 
terreny, que potser diuen que és el més car que hi ha al municipi.  Personalment puc 
donar la meva opinió, que avui no la donaré, però jo em sembla que avui no toca fer això.  
Crec que s’ha fet una gran inversió per part d’una empresa que ha cregut en Calafell i l’ha 
poguda fer; és activació econòmica; és un supermercat que molta gent utilitza, sigui 
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aquest o un altre i a sobre ha pagat tota l’obra que es fa allà dins.  I a sobre, s’han seguit 
tots els paràmetres que hi havia.  L’ajuntament, amb el govern aquest últim, va creure que 
la biblioteca no es podia fer, perquè quedava a mitges, estava pendent d’una subvenció i 
després tampoc es va donar la subvenció i venia la situació com venia.  Tot lo demés dels 
pàrquings, senyor Bonilla, n’hi ha més que abans.  Si s’hagués fet l’escola allà hagueren 
desaparegut gairebé més pàrquings.  Vull dir, no sé que estem venent aquí.  Què venem 
ara?  No venem que el dia 29 obrirem un mercat nou al municipi, que en principi, l’ha 
pagat una empresa que lògicament ve a fer negoci, igual que la gent del mercat, però és 
una zona d’activitat econòmica que tots l’hem volguda, perquè hem de venir a treure 
tonteries?  Qui estigui lliure de pecat que llenci la primera pedra, deia la Bíblia.  Doncs 
home, si tots hem treballat amb el mateix.  Cap irregularitat hi hagut aquí.  L’única cosa 
que fem avui és que aquests senyors, que tenien possibilitat de tenir més magatzem, l’han 
demanat ara; el podien demanar l’any que ve o l’altre perquè estaven amb dret de fer-ho.  
Llavors, ho han pagat, han donat uns diners com tots els paradistes que han llogat coses 
de sota, han pagat a preu superior, però no s’ha fet per això.   Ells han vist necessitat 
d’ampliació, que ho pensaven fer en un futur, i ho han volgut fer ara; doncs avui només 
passem això i no hi ha res més.  El dia 29 si tot surt bé s’obrirà el Mercadona, s’obrirà el 
mercat municipal, hi ha tot un seguit de gent del municipi engrescada, s’han creat llocs de 
treball que pertocaven com empresa.  Nosaltres no som qui ho hem de decidir, és 
l’empresa qui posa els treballadors, o és que també a sobre que ens ho paguen, fan una 
empresa, hi ha un mercat municipal i a sobre els hem de dir que posin els que vulguem 
nosaltres?  Home, això no és un mercat lliure.  El que si que garantirem és que sigui gent 
del municipi i això és el que s’ha demanat, tant en el que és mercat municipal, com el 
Mercadona.  Hi haurà tot el pàrquing nou arreglat que ens ho paga tot també la gent de 
Mercadona i això no estava pressupostat; s’està acabant de fer tot el pàrquing nou. Es 
tornarà a enquitranar tot, es posaran llums nous, es trauran aquelles tanques rovellades de 
fa temps, aquell edifici que estaven que semblaven barraques.  Tot això desapareixerà i 
quedarà una cosa nova, moderna, i d’això no estem contents?  Amb el que ens està 
caient?  Aquí també hem de buscar pegues? A mi em sembla que estem passant la ratlla i 
no cal; tenim tot el pàrquing aquell de la part d’allà, doncs, aquesta zona s’acaba. Que hi 
ha d’altres necessitats? D’acord, hi ha moltes necessitats, però aquesta la tanquem i en 
som tots partícips. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 11 vots a favor, 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC; 3 vots en contra dels membres d’UAM i 
6 abstencions dels membres del PSC-PM acorda: 
    
Únic: Únic: Únic: Únic: Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 17 d’octubre de 2013 
 
 
12. 12. 12. 12. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL, PER L’ANY APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL, PER L’ANY APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL, PER L’ANY APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL, PER L’ANY 
2014.2014.2014.2014.  
    
Identificació del documentIdentificació del documentIdentificació del documentIdentificació del document    
    
Aprovació de les festes locals del municipi de Calafell, per a l’any 2014. 
    
FetsFetsFetsFets    



 

88 
 

 
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. 28293/2013, de 5 de setembre, en el que ens comuniquen que cal 
que aquesta Corporació els hi faci arribar les seves propostes de festes locals per a 
l’any 2014, abans del dia 15 de novembre de 2013. 

 
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/20/2013, de 22 coincidir en cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/20/2013, de 22 coincidir en cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/20/2013, de 22 coincidir en cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/20/2013, de 22 
d’agostd’agostd’agostd’agost, publicada al DOGC núm. 6450, de 30 d’agost de 2013, per la que s’estableix 
el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2014, ..., c) A la proposta 
s’han de fer 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, si són diferents de les del conjunt del municipi i, en aquest cas, si són diferents de les del conjunt del municipi i, en aquest cas, si són diferents de les del conjunt del municipi i, en aquest cas, 
també hauran de ser duestambé hauran de ser duestambé hauran de ser duestambé hauran 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 
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  
         16 de juliol – Festivitat Mare de Déu del Carme 
 
Segur de Calafell: 
    16 de juliol– Festivitat Mare de Déu del Carme 
                  29 de setembre – Festivitat de Sant Miquel 
 
4. Atès que per a l’any 2014, la Festivitat de Sant Pere, al nucli de Calafell, s’escau 

en diumenge, i, per tant, de conformitat amb l’esmentada instrucció, cal traslladar-la a 
un altre dia. 

 
    
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/20/2013, de 22 d’agost, publicada al DOGC núm. 6450, de 30 d’agost de 

2013. 
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4. Decret d’Alcaldia núm. 2688/2011 de data 1 de juliol, pel qual es va fer delegació 
genèrica  a la  Tinent d’Alcalde, Sra. Ma. Montserrat López Ureña,  de les atribucions 
en matèria de serveis interns. 

 
5. 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. 
 
    
Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
    
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat  proposa al Ple: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer.- Acordar com a festes locals d'aquest municipi de Calafell, per a l'any 2014, les 
següents: 
 
Calafell:    30 de juny de 2014  – Festivitat de Sant Pere  
         16 de juliol de 2014 – Festivitat de la Santa Creu 
 
Segur de Calafell: 
    16 de juliol de 2014 – Festivitat de la Santa Creu 
                  29 de setembre de 2014 – Festivitat de Sant Miquel 
 
SegonSegonSegonSegon.-Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Tarragona del Departament 
d’Empresa i Ocupació Generalitat de Catalunya, abans del dia 15 de novembre de 2013, 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 per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer.- Acordar com a festes locals d'aquest municipi de Calafell, per a l'any 2014, les 
següents: 
 
Calafell:    30 de juny de 2014  – Festivitat de Sant Pere  
         16 de juliol de 2014 – Festivitat de la Santa Creu 
 
Segur de Calafell: 
    16 de juliol de 2014 – Festivitat de la Santa Creu 
                  29 de setembre de 2014 – Festivitat de Sant Miquel 
 
SegonSegonSegonSegon.-Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Tarragona del Departament 
d’Empresa i Ocupació Generalitat de Catalunya, abans del dia 15 de novembre de 2013, i 
informar a la junta de Personal, al Comitè d’empresa i a les seccions sindicals. 
 
    
13.13.13.13.    PROPOSTA D'INICI D'EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DE LES CONCESSIONS PROPOSTA D'INICI D'EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DE LES CONCESSIONS PROPOSTA D'INICI D'EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DE LES CONCESSIONS PROPOSTA D'INICI D'EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DE LES CONCESSIONS 
ADMINISTRATIVES DE LES PARADES DADMINISTRATIVES DE LES PARADES DADMINISTRATIVES DE LES PARADES DADMINISTRATIVES DE LES PARADES DEL MERCAT VELL DE CALAFELL.EL MERCAT VELL DE CALAFELL.EL MERCAT VELL DE CALAFELL.EL MERCAT VELL DE CALAFELL.    
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FetsFetsFetsFets    
 
1. El proper 29 de novembre de 2013 està prevista l’obertura del nou mercat municipal de 
Calafell. 
 
2. Durant tota la tramitació del procediment que ha de concloure amb aquest nou 
equipament municipal, s’ha comptat amb la participació dels concessionaris de l’actual 
mercat, per tal d’escoltar-ne les necessitats i satisfer-les. A més, s’ha donat la possibilitat a 
aquelles persones que tenen la concessió en vigor de ser reubicades en el nou mercat.  
 
3. Per altra banda, en l’expedient del nou mercat es constata la necessitat, des d’un punt 
de vista de la gestió del servei sota criteris d’explotació unitaris, que totes les concessions 
d’explotació de les parades del Nou Mercat comencin i acabin al mateix temps per millorar 
la gestió de l’equipament.  
 
4. Aquestes circumstàncies han portat a l’Ajuntament a fer una valoració de conjunt i 
decidir que amb l’obertura del nou mercat, prevista pel proper 29 de novembre de 2013, 
es deixin sense efecte les concessions de les parades de l’actual mercat que no passen al 
nou equipament.  
 
El motiu principal és que l’antic mercat, en la configuració actual, no reuneix les 
condicions mínimes per a prestar el servei, i les reformes sembla que haurien de ser de tal 
magnitud que probablement no es podrien satisfer amb una rehabilitació, sinó que el que 
calia era una nova construcció, tal com l’Ajuntament va decidir. A més, des d’un punt de 
vista econòmic, és totalment inviable, mantenir en funcionament dos mercats municipals, 
un al costat de l’altre. 
 
Per tal d’evitar duplicitats de costos i una millor qualitat dels serveis, s’ha considerat 
necessari procedir al tancament del mercat vell. 
 
5. La Secretària accidental ha emès l’informe núm. 1229/2013 – AS, al respecte. 
 
Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable    
 
1. Articles 25.2.g), 26.1.b) i 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local 
(LBRL). 
 
2. Articles 66.3.g), 67.b) i 237.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
3. Articles 52 a 55, de 113 a 116 i 127.2.4 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual 
s’aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals (RSCL), vigent i aplicable quan 
es van atorgar les concessions de les parades del mercat (Disposició transitòria única, 
apartat 2, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya). 
 
4. Articles 58 i següents del Decret de 27 de maig de 1955, pel qual s’aprova el 
Reglament de Béns de les entitats locals, vigent i aplicable quan es van atorgar les 
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concessions de les parades del mercat (Disposició transitòria Única del Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals de 
Catalunya). 
 
5. Articles 11, 13, 14 i 25 del Reglament del Mercat Municipal de Calafell (vigent en el 
moment de la concessió de les parades), aprovat inicialment pel Ple el 29 de Juliol de 
1983, i que esdevingué definitiu per no haver-se presentat reclamacions al seu text. 
Modificat pel Ple els dies 19 d’abril de 1985, 7 de maig de 1985, i, 2 d’octubre de 1987, 
modificacions que van esdevenir definitives per falta d’al·legacions.  
 
6. Reglament del nou Mercat de Calafell, aprovat definitivament pel Ple el 13 de juny de 
2013. 
 
7. Articles 41, 44 i 45 del Plec de condicions del concurs relatiu a la redacció del projecte 
de construcció i explotació d’un mercat, mitjançant concessió administrativa, a Calafell.  
 
8. Disposició Addicional Segona, apartat 2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, en virtut del qual s’aprova el nou text refós de la Llei de contractes del sector 
públic 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC i 
les abstencions dels membres d’UAM i PSC, proposa al Ple: 
 
AcordsAcordsAcordsAcords    
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Iniciar l’expedient per a extingir la concessió de l’actual servei de mercat per la 
impossibilitat de continuar prestant-lo, motivada per la seva modificació substancial i el 
consegüent tancament per obertura del nou edifici.  

 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Requerir als serveis tècnics municipals perquè valorin la indemnització que s’ha de 
concedir a les concessions a extingir. 

 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Un cop calculada la indemnització, concedir un termini d’audiència de 15 dies 
hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, perquè els paradistes 
afectats puguin manifestar el que considerin pertinent.  

 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Delegar en la Junta de Govern Local l’execució de la resta de tràmits d’aquest 
expedient d’extinció de la concessió de l’actual servei de mercat. 
    
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.---- Aquest acord no és susceptible de recurs per tractar-se d’un acte de tràmit no 
qualificat. 
 
 
Sr. Solé: entenent que s’obre un nou mercat, l’ajuntament ha decidit procedir a l’extinció 
de les parades de l’actual mercat, o mercat vell, en la qual s’ha de seguir un procediment, 
de la mateixa manera que en el seu moment, a l’any 85 es van donar les concessions, 
s’han de resoldre.  Donaré quatre dades, perquè tothom les tingui presents: aquestes 
concessions acabaven el 2015, quedarà un any i escaig i es fixarà una indemnització que 
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serà molt residual degut a què  com a final d’una concessió i al final de les concessions les 
indemnitzacions són molt mínimes.  És un tràmit que ha de passar per Ple, de la mateixa 
manera que va passar per Ple l’altra en el seu moment l’any 85. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat  
acorda: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Iniciar l’expedient per a extingir la concessió de l’actual servei de mercat per la 
impossibilitat de continuar prestant-lo, motivada per la seva modificació substancial i el 
consegüent tancament per obertura del nou edifici.  

 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Requerir als serveis tècnics municipals perquè valorin la indemnització que s’ha de 
concedir a les concessions a extingir. 

 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Un cop calculada la indemnització, concedir un termini d’audiència de 15 dies 
hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, perquè els paradistes 
afectats puguin manifestar el que considerin pertinent.  

 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Delegar en la Junta de Govern Local l’execució de la resta de tràmits d’aquest 
expedient d’extinció de la concessió de l’actual servei de mercat. 

 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.---- Aquest acord no és susceptible de recurs per tractar-se d’un acte de tràmit no 
qualificat. 
    
    
14. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS 14. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS 14. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS 14. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDICTADES DES DEL DARRER PLEDICTADES DES DEL DARRER PLEDICTADES DES DEL DARRER PLE    
    
    
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, que són des 
del Decret 4000/2013 de 04 de setembre fins el 4499/2013 de 11 d’octubre, donant 
compliment al que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD2568/86 de 28 de 
novembre, prquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
    
    
15. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL15. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL15. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL15. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
 
    
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les actes de Junta de Govern Local que 
són des de la número 37 a la 42,  de dates 4, 12, 20 i 25 de setembre de 2013 i de 2 i 9 
d’octubre de 2013,  perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
    
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
    
    
16. PRECS I PREGUNTES16. PRECS I PREGUNTES16. PRECS I PREGUNTES16. PRECS I PREGUNTES    
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Sr. Olivella: Ramon, agrairia, llegeixo el ROM per recordar-ho: “el temps màxim que es 
destinarà a tractar els temes que fa referència al punt de precs i preguntes, no excedirà de 
30 minuts, 15 per al temps de precs i preguntes i 15 per la resposta de l’equip de govern.  
Ho dic més que res per recordar-ho, perquè ho hem dit diverses vegades, per la brevetat 
del temps.  És una cosa aprovada per tots i  jo us agrairia, ja sé que hi ha moltes coses a 
dir, però també ens podem trobar amb d’altres moments per parlar-ne i això es fa molt 
llarg. I la veritat és que aquests plens, pel contingut que tenen no podem estar cinc hores 
aquí tancats, sincerament i us ho dic amb tota la claredat de món i a més ho dic 
públicament, que penso que s’ha de ser més àgil i crec que tots hi estem d’acord no 
d’aquesta legislatura, sinó d’anteriors i d’anteriors; per tant, us agrairia això. 
 
Sr. Parera: simplement una, i em fa una mica d’impressió, perquè suposo que Via Pública 
està al cas d’això. Quasi bé valdria la pena que les empreses que fan una reparació en 
alguna vorera i en algun carrer, però principalment a les voreres, quan fan un forat, seria 
més convenient que el deixessin obert i no pas que el tapin de la manera que el tapen, 
perquè de la manera que el tapen es veu que no fan la feina bé, no piquen la terra o no sé 
què fan i al cap de deu, dotze o quinze dies, allà hi ha un sot. La gent com que veuen que 
no hi ha res, estan caminant i quan estan allà, el turmell doblegat. O sigui si voleu al de 
Via Pública li ensenyaré una dotzena de forats d’aquests que en dos mesos s’han 
repercutit. Fan el forat, posen la terra, posen els panots i quan plou una mica, la terra de 
sota es veu que s’estova i ja s’ensorra. Jo en aquest cas, el regidor de Via Pública, que sé 
que fa una bona feina i sé que treballa, però si us plau, li haig de cridar l’atenció que si us 
plau estigui al cas amb això.   
 
Sr. Sieiro: yo una pregunta sólamente sobre la Rambla Nueva, que los árboles plataneros 
habría que podarlos un poco más, porqué prácticamente las ramas tocan a las terrazas de 
los vecinos. 
 
Sr. Almagro: jo faré 2 precs únicament, intentaré ser breu i com diu el meu company 
portaveu hauré de marxar perquè tinc un compromís de feina.  Els dos precs que faré van 
dirigits a la senyora Sandra Suàrez, la regidora de Treball i el primer fa referència a les 
comissions informatives de Promoció Econòmica que és on es despatxen els temes de 
Treball, perquè jo sí que li demanaria  una mica més de sensibilitat i serietat amb el tracte 
que ens fa a l’oposició en relació amb els temes de Treball, de formació, d’ocupació.  Això 
ho dic perquè, hem passat ja l’equador de la legislatura i portem com a 26 o 27 mesos i 
en aquests mesos haurem fet unes vint-i-quatre, vint-i-cinc comissions informatives i 
únicament  en unes cinc o sis s’ha parlat de temes de treball i això significa un 20% de les 
comissions que s’han celebrat i han tingut possibilitat d’explicar-nos coses vinculades a 
aquesta temàtica que és tan important avui dia, de l’ocupació,  del treball, de la formació i 
que tanta sensibilitat té en les persones i que s’hauria de treballar molt durant aquestes 
comissions i dedicar-nos a l’oposició, informació referent a aquestes temàtiques, doncs, no 
se’ns informa. Un vint per cent de les comissions  que es parli de temes treball com dic, 
tan vinculants avui dia per la problemàtica econòmica i de treball i de destrucció de llocs 
de treball que hi ha i d’atur, bé, li demanaria que fes una mica d’esforç en aquest sentit i li 
agrairia una mica més de serietat i que ens informi una mica més, perquè de possibilitat 
en té, perquè se celebren les comissions.  La presidenta ens convoca i nosaltres hi anem, 
però no se’ns informa.  I aquí sí que li diré que copií una mica de la seva companya de 
consistori, perquè ella sí que ens explica les temàtiques. Possiblement, estarem d’acord o 
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no amb allò que es fa i si és o ens agradi més o menys, però almenys ens informa, cosa 
que vostè no fa i és un tema molt seriós i molt sensible avui.  
 
I el segon prec que li faig a la regidora de Treball, senyora Sandra Suàrez, té relació també 
amb una altra temàtica molt sensible, avui dia, com són les persones que ho estan passant 
malament perquè no tenen possibilitats.  Hi ha un grup d’usuaris del menjador social que 
han presentat un escrit demanant un servei de bugaderia. Suposo que això li ha arribat, 
perquè a nosaltres ens ho han comunicat, que ho han presentat aquesta setmana, per 
manca de possibilitats econòmiques d’ells, igual que hi ha el menjador social, ja que en el 
Ple d’avui, l’equip de govern ha presentat propostes de línies d’ajut per a persones que 
tenen necessitats i tenen menys possibilitats de cara a pagar les taxes, doncs, seria 
convenient veure també aquesta sensibilitat en aquesta demanda que se li fa a vostè com 
a regidora de Treball o a l’Ajuntament en general, amb aquest servei de bugaderia. Perquè 
són gent que no disposa de mitjans, són usuaris del menjador social i que tant el menjar 
bé, com el anar ben vestit i net, formen part de la dignitat d’una persona.  I igual que s’ha 
retallat en una partida de serveis socials aquells 147.000 euros que hem vist al llarg del 
Ple, doncs, aquests diners potser es podrien; és un exemple, no vol dir que sigui d’aquesta 
manera, però es podien haver utilitzat per a demandes com deia el meu company des de 
serveis socials que fan falta i molt.  Bé, en principi, aquesta ha estat la meva intervenció, 
els dos precs que he fet i el que digui doncs, ja prendran nota els meus companys, perquè 
jo ara com he dit abans, he de marxar. Gràcies. 
 
Sr. Bonilla: en la calle Rumanía, ya lo he pedido en otros plenos, hay un criadero de gatos.  
Aquello está que cada dia se hace más imposible la convivencia, porqué yo creo que 
habría que hacer una actuación allí y a ver que soluciones se les terminaba dando.  Luego 
en la carretera de Segur donde está el Schlecker concretamente, pràcticamente la 
agrupación de ustedes, este verano ha estado dándose una incidencia, unas molestias 
para los vecinos que a las seis de la mañana llega cada mañana un camión, que aparta los 
contenedores, aparca encima de la acera y efectúa la descarga correspondiente al almacén  
al distribuïdor del Schlecker. ¿Qué pasa? Que a la descarga, la música puesta a toda 
marcha con los carros para arriba y para abajo, por encima de las aceras, con el ruido y la 
molestia que ocasiona a los vecinos poniendo a las seis de la mañana todos los vecinos 
despiertos.  Ha habido momentos en qué algún vecino ha terminado llamando a la policía, 
pero la policía no ha terminado ni haciendo acto de presencia y en alguna ocasión han 
terminado diciendo y enviándole que llamara al 112 que la policía no intervenía en estos 
temas.  Yo lo que quisiera era que se le buscara una solución a este problema y sobretodo 
que a esta hora no se haga esta cantidad de ruido y que no se destroze la acera.  Hay otra 
cosa, hablando de camiones también, y es que últimamente se están dando que cada vez 
hay más camiones que aparcan encima de las aceras.  Sabemos lo que nos cuesta 
repararlas y el mantenimiento y cada vez hay más camiones parando y aparcando y 
muchos de ellos son los que van recogiendo chatarra en muchos ocasiones, con lo cual no 
son grandes vehículos, pero si lo suficiente como para dañar el pavimento de las aceras.  
En Valldemar concretamente hay varios que tienen mucha pérdida de aceite y demás, 
dejando las aceras llenas de aceite con el consiguiente peligro que hay para cuando 
después circulan los ciudadanos. Y luego hay una cosa que quería comentarles también 
señor alcalde, me refiero a usted mayormente, o al equipo de gobierno, porqué tenemos 
la zona comercial de Mas Mel, que lleva unos años, que va cayendo en declive, que cada 
vez está peor, cada vez está más a oscuras con menos ventas y con menos posibilidad de 
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negocio en esta zona.  Ahora, en la situación que nos encontramos, con la crisis y demás y 
abriendo próximamente Mercadona aquí y el mercado nuevo, pues yo creo que esto va a 
ser el punto de inflexión que se le va a dar para que toda la zona de Mas Mel comercial se 
termine pràcticament derrumbando y toda la poca actividad que quede pase a ser 
ninguna o prácticamente ninguna y tengamos en el centro del municipio prácticamente 
una zona en decadencia tan grande. Yo creo que habría que hacer alguna actuación, 
hablar con los propietariios de las actividades que hay, y ràpida, porque la actividad que 
aquí se está desarrollando está cayendo en picado y allí nos vamos a encontrar con naves 
cerradas y con problemas como no haya actuaciones rápidas.  Yo pido que tomen buena 
nota y que hagan alguna actuación al respecto y a más señor Olivella le pediría una cosa y 
es que a ser posible nos tubiera informados.   
 
Sra. Cumplido: en l’anterior Ple vaig preguntar per les classes de música que es van donar 
l’any passat i no es va fer difusió en el patrimoni, es va dir que no se sabia encara res i 
casualitats del destí, visc a prop del centre cívic de l’antiga cooperativa i veig un cartell 
anunciant pel mateix grup que va donar les classes l’any passat, el Contrapunt, classes.  
Aquestes classes no s’han donat la difusió perquè tot el patrimoni pugui apuntar-s’hi. 
Queda lleig que preguntes un dia i al cap de dos dies veus el cartell posat.  No sé si és que 
no se’ns vol informar o què?   
 
La segona qüestió és en relació a les obres que s’han fet dels entorns del Castell. Hi ha tres 
contenidors, un d’ells en estat perillós perquè està damunt d’una sitja, i en situació que els 
nens quan surten de l’escola, volen tirar-lo es poden fer molt de mal. Però a part d’això, 
denoten una mica de manca de sensibilitat pel patrimoni, tenir-los en aquesta situació.  
Preguntar una vegada més per si entre benestar social i ensenyament, com un acte de 
transversalitat de les dues regidories, s’ha fet algun protocol o actuació per detectar 
aquells casos de les escoles de nens que torno a insistir, no mengen i hi ha unes beques de 
menjador de la Generalitat però hi ha nens que no arriben. Ja sabem que hi ha famílies 
que no ho diuen per vergonya, perquè senten afectada la seva dignitat i aleshores, per 
això pregunto si s’ha fet un protocol perquè els mestres sí que saben aquestes situacions, 
per a través d’ells si no venen els usuaris a Benestar Social, que es pugui detectar.  Si heu 
pensat en el material?  Hi ha nens de P3, P4, P5 que surten de l’escola sense les 
manualitats, perquè no han pogut pagar el material.  Aquests nens surten plorant, perquè 
ells no porten aquest material. Si heu parlat amb les escoles per veure si  des de 
l’ajuntament en aquests casos puntuals de coses que es porten a casa, poden ajudar?  I a 
part d’això, llibres; hi ha nens que no tenen llibres. Em consta que hi ha nens que tenen 
dificultat pels llibres, pregunteu-ho a les escoles i activeu un protocol perquè ja que 
Mahoma no va a la muntanya, que de la muntanya vagi a Mahoma.   
 
I després hi ha una cosa que aprofitaré les paraules del senyor alcalde de què ens hem 
passat de la ratlla amb el tema del mercat i els voldria dir que cap dels que estem asseguts 
en aquesta taula tenim autoritat moral i jo la primera, perquè en el darrer Ple si algú es va 
sortir de la ratlla amb el tracte que es va donar als ciutadans va ser precisament vostè 
senyor alcalde. El to que va utilitzar i inclús, aixecar-se i dirigir-se a una persona del públic 
que estava intentant exposar la seva queixa em sembla una falta total de tolerància i de 
respecte als ciutadans i dir que no tenim autoritat ningú, perquè jo especialment crec que 
el que havíeu d’haver fet era aixecar-me i marxar, perquè aquest tracte no li podem donar 
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i menys l’alcalde que ens representa a tots els ciutadans.  Res més, que tots posem de la 
nostra part i que no passem aquesta ratlla amb els ciutadans. 
 
Sr. Revello: iré todavía más rápido que la compañera.  El primer tema es para el regidor de 
Medio Ambiente, que ya va dos lunes seguidos  que no se está pasando la barredora por 
el paseo marítimo y cuando se recogen las terrazas, sobretodo los locales que no vuelven 
a abrir el lunes, quedan allí los restos del Domingo tarde y Sábados, cosa que deberían 
recoger ellos mismos pero que no hacen. Sólo comentarlo porqué si es una cuestión de 
cuadrantes quizás es mejor cambiar los días que pasa la barredora. 
 
La segunda cosa que me gustaría comentar, bueno, hoy uno de los temas estrella ha sido 
el nuevo mercado y el Mercadona. Según nos consta el día 29 de Noviembre se 
inaugurarà, fantástico, pero también nos consta y corríjanme si me equivoco, que el suelo 
que habrá entre las paradas del nuevo mercado, no será un tema de baldosas sinó de 
resina antideslizante, de estas que vemos a veces colocadas en los pàrquings, pero 
sobretodo una resina y no un embaldosado como en cambio tiene el espacio dedicado a 
los clientes en Mercadona. Yo se que seguramente me contestarán que no hay dinero o 
que vamos muy mal de tiempo, pero bajo nuestro criterio consideramos y por supuesto 
nos gustaría que constase en acta, que se generarán dos espacios de tránsito y sobretodo 
2 espacios, quizás uno de primera división y otro de segunda división.  El esapacio dentro 
de ls paradas sí, que tal como prevé la Ley tiene que ser con suelo antideslizante para que 
los empleados sobretodo cuando manipulan líquidos, no tengan riesgo de resbalones, o 
de caídas, pero es mucho más estético que entre los pasillos de las paradas de  este mini 
centro comercial que se viene a generar es bueno que quede todo uniforme y sobretodo 
no desmerezca los productos que se irán a exponer.  Ejemplos tenemos de zonas de este 
tipo en otros mercados, o por ejemplo el mismo centro comercial de la Illa donde hay 
paradas que venden pescado, paradas que venden productos frescos y el suelo es un suelo 
de baldosa, bonito, fácil de limpiar y estéticamente correcta. Por favor, si es posible vamos 
un poco justos de tiempo, pero ténganlo en cuenta, ya que creo que el esfuerzo que están 
haciendo muchos paradistas a nivel de inversión lo merece.   
 
Otra cosa diferente, un tema que ha salido hoy también que celebramos todos, es el 
nuevo proyecto del paseo marítimo.  Tener esta noticia que a principio de año empezará 
la segunda fase del nuevo paseo, es muy positivo, pero enlazándola un poco con la 
similitud que se ha hecho antes, sobre dos obras como podría ser comparar entre una 
cocina y un lavabo, y a la intervención hecha por la senñra Olga Elvira diciendo que sí que 
se hará poco a poco, en función de como se pueda. Lo que pediría, sobretodo con el 
paseo marítimo, no porque las otras obras no lo merezcan, pero sobretodo con el paseo 
marítimo pediría que si se empieza se acabe.  Porqué antes ha dicho que se irá haciendo 
como se pueda y no es así, porqué ahí hay muchas empresas jugándose puestos de 
trabajo, jugándose su futuro y por eso pediría y reiteraría, seguro que lo harán, pero un 
compromiso  aún más firme y serio de empezarlo cuando se pueda acabar, sinó mejor que 
no se empiece. 
 
Y luego, una cosa que quería seguir comentando, es una frase que me encanta desde que 
llevo aquí viviendo: “qui dies passa anys empeny”. Me gusta utilitzarla muchísimo en 
según que situaciones, sobretodo si pienso que hoy igual que el año pasado, 31 de 
Octubre coincidió un Pleno en la misma fecha y creo que también en aquel Pleno se 
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preguntó en qué puntos estaban los famosos estatutos del Patronato de Turismo.  Pasan 
los Plenos, pasan los meses y seguimos haciendo lo mismo para dinamizar el comercio y el 
turismo. Por favor, necesitamos creatividad y ambición.  Yo ya se que usted me contestarà  
que no tenemos dinero, que hay una asociación y mucho diálogo; todo muy bonito, pero 
son palabras.  Los hechos son otros: cierran empresas, cierran locales, cierran comercios, 
hay siempre más locales en traspaso.  Se muy bien que no es responsabilidad de la 
Administración Pública mantener a flote las empresas privadas, pero sí que es muy 
importante que una Regidoría como la suya, lidere las iniciativas. Por esto, la forma, 
insisto, es la colaboración público-privada pero no sólo de palabras, como se está viendo 
en algunas actuaciones, pero sí plasmarla por escrito con unos estatutos y plasmarla como 
una organización de manera que, sector público y privado trabajen en una misma 
dirección. 
 
Sr. Duart: jo tinc 2 preguntes per la regidora d’esports bàsicament. Una d’elles, no sé si 
sap de la problemàtica del bàsquet, dels 2 clubs de bàsquet que tenim aquí a Calafell.  
Bàsicament és què a Calafell tenim 2 clubs de bàsquet: el club de bàsquet Calafell i el club 
d’esports Calafell amb la seva secció de bàsquet i bé, sembla ser que el fet de què hi hagi 
2 clubs de bàsquet en un municipi com Calafell, en les seves seccions de base, doncs, no 
tenen suficients esportistes com perquè puguin omplir els equips i a la vegada també 
sorgeix una problemàtica de l’ús de les instal·lacions, perquè no és el mateix tenir un 
equip amb cinc nens que tenir-ne un amb vint, per exemple.  Llavors, a mi m’agradaria 
saber quin paper està fent la Regidoria d’Esports, per poder d’alguna forma posar d’acord 
els dos equips, poder sobretot treballar l’aspecte educatiu i esportiu dels nens, perquè no 
és el mateix un equip de la secció de base tingui cinc nens que en tingui quinze, i per tant, 
la problemàtica també ve pel tema de l’ús de les instal·lacions, que no és el mateix 
entrenar una instal·lació per cinc nens que possiblement si s’arriba a un acord i hi ha una 
entesa doncs, puguin entrenar els dos clubs i en lloc de ser cinc nens puguin ser deu o 
quinze. Vull dir, bàsicament m’agradaria que la Regidoria d’Esports en aquest cas, pogués 
intermediar amb aquests dos clubs, pogués fer que els dos clubs s’entenguessin i que 
s’utilitzessin les pistes i s’utilitzés també la formació esportiva d’aquests nens, amb un 
mateix ús comú. 
 
La meva segona pregunta seria sobre la festa de l’esport. Veig que aquest any, no s’ha fet 
i bé, tampoc s’ha dit perquè ni s’ha donat cap tipus d’explicació.  Crec que la festa de 
l’esport és l’aparador de totes les activitats esportives que s’estan fent a Calafell, que en 
aquests moments n’hi ha moltes i l’esport està clar que està sent un dels elements 
importants d’aquest municipi. Si de cop i volta li traiem  la festa de l’esport que no només 
és aparador per poder exposar totes les activitats que s’estan fent al municipi, a nivell 
esportiu sinó també perquè les entitats esportives tinguin representació i a la vegada no 
només es donin a conèixer sinó que també puguin captar nous membres, cada entitat 
esportiva. Llavors, bàsicament, és saber perquè aquest any no s’ha fet la festa de l’esport i 
si es té previst fer-la o si es té previst que tingui continuïtat cara l’any que ve.  
 
Sr. Ferré: jo l’últim Ple, després d’acabar el Ple, vaig llegir la plana web el resum que feien 
del Ple i vaig veure que literalment entre cometes a més a més, es manifestava que jo 
havia fet unes declaracions dient que es traguessin les tanques de la via del tren.  Clar, jo 
no sé, si algú va arribar a escoltar això, però el que em sap més greu és que a més que jo 
no ho vaig dir tot això, se m’adjudiqui entre cometes i a la pàgina web de l’Ajuntament.  
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Clar, jo vaig demanar també una disculpa i una rectificació, l’única rectificació que he vist 
és que s’han tret les cometes, però es continua veient a la plana web, que el Ramon Ferré 
va dir que es traguessin les tanques de la via del tren, quan parlàvem de fer els passos i tot 
allò i clar, em sorprèn que això continuï sent així, quan jo suposo que hauran llegit l’acta 
del Ple i hauran mirat el que es va dir, i veuran que de tot això no se’n va dir res. Per tant, 
jo el que demanaria és que les persones que es dediquin a escriure això, que vagin amb 
més cura, que com a mínim siguin fidels a la realitat del que passa, que jo entenc que 
puguin estar fins i tot influenciades pel govern, per la manera que té de veure el govern la 
situació del municipi i que puguin manifestar la visió que té el govern en aquesta plana 
web i una altra cosa és que diguin mentides i que es diguin coses que un no ha dit. I per 
això li demano que evidentment hi hagi aquesta rectificació i que això no torni a succeir, 
perquè sinó aquestes persones haurem de demanar que dimiteixin i que els facin fora de 
l’Ajuntament, perquè no es mereixen res més.  Si això ha anat així, si ha estat una 
mentida, no hi ha cap gravació, ni a l’acta consta que jo hagi dit això, doncs clar, jo 
demano que es vagi amb més cura i que hi hagi una rectificació d’aquest tema.  No vull 
estendre’m més amb aquest tema. 
 
El tema de la ràdio també, la plana web de la ràdio hem vist que comença a funcionar el 
que és la Ràdio a la carta, però abans es podien descarregar tots els programes d’aquesta 
ràdio a la carta i ara, només es poden escoltar. Per tant, se’ns fa difícil, no poder 
descarregar els plens, no poder descarregar altres programes per poder escoltar-los i 
poder-los tenir guardats.  Era un mecanisme que teníem nosaltres de poder gravar els 
plens i poder tenir-los guardats.  Ara, no només no es poden descarregar sinó que tampoc 
no es pot gravar el Ple d’avui a través d’aquesta plana web i per tant, també demanaríem 
que es posés més cura amb aquest aspecte.  El tema de la comunicació també, voldria 
manifestar que portem dos intervencions cadascun dels portaveus dels diferents grups en 
el programa que es fa setmanalment cada dimarts el matí a les nou i bé, el primer dia ho 
puc arribar a entendre, tot i que a mi em toca la tercera setmana, doncs, que no s’hagi fet 
el calendari dels dies que ens toca anar a parlar en aquest programa de ràdio. Però, ja el 
segon dia, que t’hagin de trucar el dia abans per recordar que tens aquest espai que s’ha 
d’utilitzar en el programa de portaveus, doncs, que et truquin el dia abans, i que no hi 
hagi hagut cap mena de mail ni missatge per part del regidor responsable i dic el regidor 
responsable perquè entenc que és ell el responsable, perquè com que no hi ha director de 
la ràdio i ho porta tot el regidor, entenc que ha de ser ell el que ha de dir o ha de fer el 
calendari com ha fet en altres ocasions de cada portaveu, quin dimarts li toca anar, però 
és que ja és la segona vegada que ens han de trucar i el primer dia va ser fins i tot a les 
9.10del matí quan ja havia començat el programa que em truquen de la ràdio que perquè 
no hi anava?  Home, doncs, perquè ningú m’ha avisat que em tocava anar-hi i portaven ja 
tres setmanes fent aquest programa. Per tant, li demanaria al regidor que com a mínim 
ens passi el calendari com sempre ha fet, perquè  això és una mostra més de com 
funciona aquesta regidoria.  
 
I per últim, per acabar, també ens agradaria que en l’acte que es va fer d’homenatge al 
Joan Colet i que es va posar el nom del teatre al Joan Colet, una cosa que havíem acordat 
entre tots els grups municipals i que hi havia hagut unanimitat, va ser una llàstima que allà 
es convoquessin fins i tot ex alcaldes o altres càrrecs que se’ls va explicar com aniria l’acte, 
i a nosaltres a l’oposició, no se’ns va explicar res.  Jo  l’única cosa que vam tenir 
coneixement és que es feia aquest acte per l’agenda que es va enviar setmanal des de 
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l’Ajuntament i el dia mateix de l’acte vam rebre el programa del que es faria aquell dia.  Jo 
no sabia ni que es feia un acte. Vull dir, es va enviar amb l’agenda de cada setmana, però 
ningú ens va dir que es faria un acte de fer una placa i tot això, perquè clar al final ens 
veiem en un acte que bé, exposa una placa en un lloc, en el que la gent que estaven allà 
mirant no ho veien, perquè estava la placa en perpendicular a la gent, ens havíem 
d’imaginar el que posava a la placa, hi ha un munt de coses que amb el nostre criteri no 
es van acabar de fer bé i aleshores clar, ens hagués agradat que hi hagués hagut més 
col·laboració i més participació de tots els grups per acabar de decidir aquest acte com es 
feia. Però bé, simplement això, que ja que hi havia hagut aquesta voluntat de consensuar i 
d’arribar a un acord amb el que el nom del teatre, merescudament portés el nom de Joan 
Colet, doncs, com a mínim que hi hagués aquesta mateixa continuïtat d’aquesta voluntat 
de consens i de diàleg per tal de desenvolupar un acte que és institucional i que és 
important com és posar un nom a un teatre; això no es fa cada dia. Jo entenc que no ens 
hem d’assabentar per l’agenda setmanal que ens envien cada setmana per mail ni tampoc 
que el programa se’ns passi el mateix dia de l’acte. Només simplement això, que de cara a 
propers actes o properes coses que es puguin fer amb aquest nivell des de l’Ajuntament, 
com a mínim se’ns tingui en compte i en consideració a l’oposició. 
 
Sr. Jiménez: només contestar al Lluís que ha comentat el tema de la Rambla Nova, dels 
plataners, que hi ha branques que entren a habitatges. Hi ha una gent que sí que fa poc 
que ho van comentar i quan vam començar la poda vam tallar les branques aquestes.  Si 
em passa un llistat de qui són, o sinó inclús per escrit poden fer una instància i sol·licitar-
ho i es faria com ja s’ha fet a altres persones. 
 
El senyor Bonilla, comentar-li això del carrer Rumania, el tema dels gats, hi estem a sobre.  
És un terreny privat i sense l’autorització del propietari no podem entrar dins, però ja tinc 
entès que hem fet algunes captures i esterilitzacions. Ho tenim contemplat com una 
colònia de gats. 
 
I el tema del Massi, aquest estiu vam tenir molts problemes amb la bufadora, suposo que 
ja n’estàs al corrent i van haver de treure la bufadora del passeig marítim. Ja hem trobat 
una solució i en tot cas, després t’ho explico i a partir d’aquesta setmana mirarem de 
posar-hi solució.   
 
Sr. Vidal: dels diferents temes que el Ramon m’ha plantejat, en un principi la nota de 
premsa diu que vostè ho va demanar.  A on ho va demanar? A on va demanar que se li 
rectifiqués això?  Perquè no hi ha ni instància ni res.  Vostè va entrar una instància? Vostè 
em va enviar un mail? Vostè em va trucar?  Què és pensa que és més que els altres vostè? 
O sigui, perquè vostè ho posi en el seu espai d’Internet, això no consta com instància. Vull 
dir que, vostè si vol rectificar, ho faci, o sinó una trucada o un mail.  Però, clar, es pensa 
vostè que per dir-ho en el seu espai aquí hem d’anar tots a cop de xiulet.  Doncs no, vostè 
em truca com jo he fet, que jo l’he trucat els cops que ha fet falta i demanant disculpes 
per les coses que ha fet falta, jo ho he fet.  Vostè, res,. i em parla de la nota de premsa, 
mira aquí hi ha l’acta del Ple, podem llegir un munt de trossos on diu: “no podem deixar 
una part del municipi que es talli”, “vostès han tallat la via del tren”, “estan impedint que 
els veïns puguin passar la via”, “tenir els ciutadans de Segur dividits per una tanca”, “ la 
via del tren fa més de cent anys, però vostès l’han tancada”. Durant quinze vegades 
durant el Ple diu això, però a més a més en una part de l‘acta diu : “però, no ens acusi 
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que hem estat nosaltres de tancar la tanca de la via del tren, perquè precisament on hem 
fet la tanca d’aquesta via del tren és on ja hi havia passos fets i on no hi havia els passos 
fets, vam deixar els espais oportuns per poder passar, que són les vies  de pas de servei de 
RENFE.  O sigui, és a dir, que vostès mentre el pas no estigui fet deixen les portes obertes 
perquè la gent pugui passar, cosa que nosaltres quan vam dir en el Ple fem diferent.  O 
sigui, encara que el pas no estigui fet, nosaltres agafem i tanquem la tanca, perquè és 
il·legal passar la via i vostè el que hem fet nosaltres de tancar la via, durant setze vegades, 
el Ple municipal critica el govern per haver fet això?  Val, doncs, llavors el que un 
sobreentén i no llegiré les setze vegades que vostè  diu això, és que si demà mateix vostè 
fos l’alcalde de Calafell, com que el pas no està fet, s’obririen les tanques, perquè vostè 
està criticant que l’Ajuntament...  Li estic dient que és la interpretació que nosaltres hem 
fet en totes les paraules que ha dit.  
 
Sr. Ferré: una interpretació no es pot posar entre cometes. 
 
Sr. Vidal: senyor Ramon Ferré, que jo l’he deixat.  Nosaltres, a la nota de premsa vam dir 
que vostè estava a favor de què els ciutadans creuessin les vies, defensat setze vegades en 
el Ple, criticava a l’Ajuntament de Calafell per haver tancat les vies, i això és el que deia la 
nota de premsa i també, i aquí sí que hi ha un error, i li reconec com l’alcalde diu que si hi 
ha un error, s’ha de dir, posar en un lloc unes cometes quan no hi havia de ser-hi.  L’error 
aquest senyor Ramon Ferré va estar rectificat en menys de dotze hores. Li puc portar tots 
els reculls de premsa on no hi ha una afectació de la seva persona.  Llavors, nosaltres vam 
fer la interpretació d’aquestes declaracions que vostè va fer al Ple.  Un altre ho hagués fet 
d’una altra manera. Potser el que havia d’haver fet era no defensar aquesta postura. Ara, 
que per unes cometes vostè demani la dimissió de personal, del departament de 
Comunicació, potser jo li hauria de posar un exemple per signar gran part de documents, 
per adquirir els locals del port, 3.800.000 euros, que al final l’empresa mateixa va dir que 
no era viable.  o sigui, si vostè  per firmar uns documents d’una llum verda amb uns locals 
que estan allà i que una empresa contractada per vostè al final va dir que no era viable 
fer-ho, potser li hauria de demanar que no es presenti més a les eleccions, o potser que és 
un enemic públic per aquest poble, però bé, això per un costat.. Depèn de comunicació, li 
podria demostrar amb dades que s’està fent amb la meitat el doble, però amb això no hi 
entraré. 
 
El tema de la ràdio a la carta. Tinc un mail, perquè clar, també vostè ens acusa de què 
nosaltres el que primer vam fer quan vam entrar a governar fou destrossar tot el que hi 
havia, hem estat dos anys amb l’empresa que hi havia de servei a la carta, que ha donat 
molts problemes, fins que al final, nosaltres d’estar anar al darrere, hi ha un mail de 
l’empresa, que si vol li llegeixo, que al final com que es veu incapaç de solucionar la 
història aquesta, al final el que ens diu és: mira, el dia 1 d’octubre és l’anualitat, cada cop 
que l’Ajuntament paga a aquesta empresa per fer això, com que no hi ha res a fer, li 
empaqueto  i li dono i ja s’espavilarà.  I el mai hi és.  O sigui, que nosaltres portem dos 
anys insistint amb aquesta empresa perquè això funcioni i al final la mateixa empresa ens 
ha dit que no hi ha res a fer.  Vostè insinua que nosaltres quan vam entrar vam desfer tot 
aquest sistema i ens vam fer càrrec nosaltres. Doncs no senyor.  Tinc un correu de 
l’empresa aquesta que al final, fart de les nostres demandes perquè això funcioni, ens 
diuen que l’anualitat d’octubre no ens la passa. Llavors el que fan és que ens passen les 
competències i és el que hem fet, buscar una empresa que en aquest cas és la que està 
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donant el servei ara, que és especialista amb això, que té algun premi fins i tot reconegut.  
El que sí és que quan tu fas un sistema, l’optimitzes per un explorador i l’optimització 
d’aquest sistema és pel Google. Llavors si tu entres amb Google, tots els serveis que dóna 
la web, que són molt  bons, funcionen tots i amb d’altres, perquè van més endarrerits, 
perquè no han autoritzat o el que sigui, doncs, van més lents. Això passa en moltes webs, 
si entres amb el Mozilla, o amb l’Explorer o entres amb el Google.  És l’única cosa que 
passa així. 
 
El tema de la declaració dels plens, l’avantatge d’aquesta web és que ja està gravant el 
que s’està fent en directe, un minut per darrere, o sigui, que ja ho fa en directe com si 
diguéssim. I això ja funciona.   
 
I respecte lo dels portaveus, vostè m’ha dit de tot, impresentable, manipulador, que faig 
censura reduint l’espai dels portaveus, que són un incompetent, un mentider... tot això ho 
ha anat dient.  L’espai dels portaveus fa molts anys que es fa i s’ha mantingut el mateix 
dia i la mateixa hora, mitja hora. I això el senyor alcalde que va estar a l’oposició 4 anys, 
t’ho pot dir, mitja hora, mai ha estat una hora. Potser l’alcalde d’abans feia el seu espai de 
l’alcalde i hi estava una hora o hora i mitja, però portaveus mitja hora.  
 
Sr. Ferré: hi havia una hora de 9 a 10. 
 
Sr. Vidal: no, era mitja hora senyor Ramon Ferré. Potser a tu, com que estaves a l’equip de 
govern et donaven una hora, però bé és igual.  I a més, explica una història del dimarts 1 
d’octubre que vostè a les 9.10 el truquen. Miri, confirma’t per la persona que porta 
l’espai, perquè escolti, els que executen són ells, que vostè va estar avisat el divendres, 
quatre dies abans de portaveus. 
 
I pel tema del que és el calendari, miri, sap què? Que m’agrada que m’ho hagi dit això, 
perquè vostè ha criticat la gestió que ha fet el Departament de Comunicació, llavors sap 
que vam fer?  Anar al sistema antic, que era que des de la ràdio l’avisaven de què havia de 
venir un dia.  L’any passat, per primer any i voluntat d’aquest equip de govern es va fer un 
calendari de tot l’any, primer any, perquè abans no hi havia cap calendari i això el senyor 
alcalde li pot dir.  Que el director de la ràdio trucaven i ja està.  Llavors, el sistema que 
hem posat nosaltres, que és d’un calendari de portaveus i escolti quan vostè m’ho 
demana, jo li faig entrega del calendari d’aquest any i si vol vostè l’agafa i ja està. 
 
Sra. Verge: vull contestar a la Yolanda, tot i que la pregunta li ha fet a la Sandra, però crec 
que em toca a mi.  La instància del tema bugaderia va entrar el dia 28 i a Benestar ens va 
arribar ahir. Sé qui és la persona que ha entrat aquesta instància. Sé, fins i tot, a qui li ha 
demanat les signatures i crec que és un tema que haig de parlar amb les treballadores 
socials i a veure què fem. 
 
Després, com que tenia el pressentiment que tornaries a fer la mateixa pregunta, he 
portat la feina feta per donar-te la informació.  Et diré que l’any passat al menjador van 
entrar 45 nens i aquest any 111. Hi ha d’altres coses, ulleres, plantilles i tu m’has 
preguntat sobre menjador i llibres.  Llibres de text, l’any passat 30 i aquest any 80 i la 
reutilització de llibres també se  n’han pagat l’any passat 0 i aquest any 14.  i després 
també, a banda d’aquests ajuts de menjador de l’Ajuntament i del Consell Comarcal, 
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també hi ha els de l’EAP que són els alumnes que tenen un retard d’aprenentatge i tenen 
problemàtica econòmica, principalment.  Amb això em sembla que et dic que si hi ha 
protocol, n’hi ha. Que les educadores hi estan a sobre, també i que el tema que m’has dit 
de material és un tema que també hem parlat amb les educadores i el volem tirar 
endavant, per ajudar les famílies amb el material.  Jo no sé si ja t’he contestat o no, però 
jo crec que cada mes t’estic responent. 
 
Sra. Cumplido: com que no hem tingut comissió, jo he de continuar insistint, perquè és un 
tema que jo penso que tant a tu, com a mi, com a la resta del municipi, ens interessa. 
 
Sra. Verge: jo t’ho agraeixo, perquè també em serveis perquè jo em pugui expressar i que 
la gent que ens escolta sàpiguen la feina que estem fent.   
 
Sr. Solé: jo tinc tres coses, sinó ho tinc entès malament. Primer, el senyor Bonilla que parla 
de la zona de Mas Mel, ha parlat que la zona comercial està en declinació.  A veure, sí que 
la zona té una manca de certes infraestructures, que estan una mica deteriorades o 
bastant, que és per exemple l’enllumenat o temes de jardineria.  Allò està en mans d’una 
entitat de conservació urbanística que la formen totes les empreses o privats que tenen 
negoci allà o que si més no, són els propietaris dels terrenys i són els que han de fer 
aquest manteniment, perquè aquests carrers mai han revertit a l’Ajuntament.  Nosaltres ja 
hi estem al damunt perquè faci aquesta feina i que d’alguna manera posin totes aquestes 
instal·lacions al dia, perquè l’Ajuntament pugui obtenir la reversió d’aquests carrers i per 
tant, el seu manteniment i el que fem en altres punts del municipi.  Ells també tenen 
ganes de fer, el que passa que la situació econòmica que tenen ara mateix, doncs, els ho 
fa difícil, però sí que estem trobant camins que esperem que arribin a bon port per acabar 
resolent la problemàtica de la zona.  L’ajuntament no vol entrar de manera directa sinó 
que estem entrar-hi a través de converses, perquè creiem que al final hi haurà una 
col·laboració entre la part que és l’Administració Local, que en aquest cas és l’Ajuntament 
i el privat.  Estem en vies de conversa, crec que això ja ho vaig explicar en l’anterior Ple o 
en algunes comissions, però no passa res, es torna a explicar que hi estem al damunt.  De 
totes maneres, els negocis estan allà i d’alguna manera ja n’hi ha hagut uns que han 
demanat una llicència d’obres, o sigui, sembla que la zona tingui ganes de mantenir-se i 
de no decaure, el que passa que ells han de fer aquestes intervencions a la zona per 
millorar-la i un cop que estiguin fetes doncs, passar-ho a l’Ajuntament i ho estem parlant 
amb ells, el que passa que la situació econòmica, per ells és complicat. 
 
Respecte el Massi que ha fet dos plantejaments, un tema del mercat. El tema del terra, 
aquí podem entrar en un tema de gustos i m’entendrà específicament. Aquell terra 
compleix les normatives que marca el codi tècnic de l’edificació, això en primer lloc.  En 
segon punt, s’ha ficat aquell terra de resina i no de rajola, perquè els arquitectes que van 
fer el projecte, ho han volgut fer així i fins a cert punt sí que podem fer certes 
intervencions. 
 
I després, les parades cadascú se les fa al seu gust, per tant si un si vol ficar rajola o si vol 
ficar resina o fusta, doncs, això ja és cadascú, però el terra s’ha decidit fer això perquè els 
arquitectes ho han demanat, perquè és el seu projecte i compleix les normatives.  Al final 
això ha funcionat d’aquesta manera. 
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Després pel que fa al passeig marítim, no entraré en un debat històric, però vostè ha dit 
que si es comença que s’acabi. Jo crec que tothom hi està d’acord i nosaltres treballarem 
en aquesta línia i no li puc dir res més. 
 
Sra. Suàrez: en relació a lo de les classes de música. L’últim Ple vam estar parlant del que 
era, en principi, o almenys així ho vaig entendre jo, i per això en el Ple també es diu en 
precs i preguntes s’especifica, una escola de música promocionada per l’Ajuntament.  I li 
vaig dir que quan arribés el moment ja li explicaríem, que en principi ara per ara no hi 
havia res.  Aquestes classes de música són les que vam estar comentant l’altre cop i 
aquesta publicitat que diu que no hi ha hagut, doncs ells n’han fet a les escoles, han anat 
als diferents llocs i han passat  un cartell i han fet la difusió corresponent.  Vull dir, que si 
vostè no se n’ha assabentat o la gent que estem aquí no ens hem assabentat, és perquè 
no han passat però han fet la difusió que ells han cregut oportuna.  Estan utilitzant l’espai 
que utilitzaven fins ara el que és l’antic Sindicat d’aquí a dalt el poble, que és el que van 
utilitzar a finals de l’any passat.  I res més, perquè lo de Benestar i Ensenyament ho ha 
comentat la Maria.  Sí que afegir que hi ha les comissions socials, evidentment, que es fan 
a cadascuna de les escoles i es fan quan toquen, que hi ha l’educadora social i amb l’equip 
directiu i representació de les diferents escoles on es parla de diversos casos relacionats 
amb risc d’exclusió social o amb diferents problemàtiques que puguin contemplar el 
professorat i que, els pares o mares no ho fan a través de la via que correspon i per tant,  
per aquí se suposa que també ens han d’arribar casos i són els que es treballen.   
 
I després tot lo altre ja ho ha comentat tot la Maria. 
 
Sra.Cumplido: falta la resposta de la Yolanda. 
 
Sra. Elvira: jo per part meva tenia dos preguntes del Massi. El tema del passeig marítim tot 
i que ha fet referència cap a mi, era un tema que havia de respondre i així ho ha fet el 
regidor d’Urbanisme.  I el que més directament va cap a mi que és el tema dels estatuts, ja 
ho saps, ara ja els tenim, estem acabant de lligar-ho tot.  Jo vaig prometre que tindria 
estatuts i no marxaré i això és la promesa que vull complir, sense que aquests estatuts 
estiguin a sobre de la taula. Lamentablement, no puc fer més. O sigui, estic molt limitada 
perquè no només depèn de mi, però ja t’ho vaig dir i així serà, que els estatuts estan en 
marxa i no puc dir-te més. Jo estic com tu, esperant ja a posar-los en marxa. 
 
Sr. García: yo contestar al señor Parera sobre los arreglos que se hunden en la vía pública, 
es para decirle que he tomado nota y que la semana que viene le invito a que me llame 
por teléfono y vayamos con el encargado de la brigada a ver exactamente lo que está 
pasando en estos puntos. 
 
Sr. Parera: no estoy conforme que tenga que llamarte a ti. 
 
Sr. García: bueno, ya le llamo yo a usted, perdone.  La semana que viene le llamo y vamos 
a mirar estos puntos. 
 
Sr. Parera: yo ya te he ayudado. 
 
Sr. García: muchas gracias. 
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Sra. González: Toni, respecto las preguntas que me has hecho sobre la problemàtica que 
hay en los clubs, es puntual de este año, que no ha habido suficientes niños que se hayan 
apuntado para cubrir la categoría de cadete.  Da la casualidad que ha sido en los dos 
clubs, entonces lo que sí que hemos mediado y lo he hablado con los padres, hemos 
hablado también con los presidentes de los clubs y efectivamente, para la temporada que 
viene, siendo que ha sido un tema circunstancial de este año, porqué los dos clubs 
efectivamente han puesto letreros anunciando este hecho, de que les faltaban niños y 
bueno, tampoco podemos a obligar a la ciudadanía a apuntarse cuando no se quieren 
apuntar o simplemente por una cuestión numérica o de natalidad. Igual en este momento 
no me cuesta estudiarlo, no había suficientes niños con esta categoría para cubrir esas 
categorías. Entonces en lo que hemos mediado es en este sentido, ponernos de acuerdo a 
los dos clubs para que la temporada que viene, porqué ahora ya es imposible, formen una 
categoria de cadetes, con previsión que si por parte, me refiero tanto del CEC como del 
Club Bàsquet Calafell, se cogen los niños que sobran de un sitio y de otro y se forma una 
categoría.  Si vuelve a pasar otro año, volveremos a hacer lo mismo.  La pretensión de la 
regidoría de deportes es que las vacantes que hayan un año se cubran con club y otro año 
el otro club y así rotativamente, porqué seguramente con el tiempo esto volverá a ocurrir 
precisamente por un tema de natalidad que es obvio que va a menos.  
 
Y en cuestión al tema de la fiesta del deporte también ha sido circunstancial. Este año no 
se ha hecho porque sería en Junio, coincide con la cloenda de los clubs, se han hecho 
muchas fiestas y uno estubo a tope. Cada fin de semana se cerraba un club, había una 
fiesta, se comunicó este hecho a las entidades, también nos pusieron esa problemática de 
que no les iba bien ese fin de semana, por un tema de calendario y entonces se decide 
hacerlo en Septiembre. ¿Qué ocurre?  Que en Septiembre también tenemos la Fira de San 
Miguel.  Se expuso esa circunstancia a los clubs.  Se les dijo de aprovechar la Fira de San 
Miguel para que viniesen y efectivamente vinieron varios clubs.  Y se decidió o bien 
hacerla en Diciembre o bien para el año que viene, pero con previsión de calendario y 
también como un tema que apuntaba también en el anterior Pleno Massimiliano, que 
siempre hacemos lo mismo; pues este año hemos querido innovar. Lo introducimos en la 
fiesta de la Fira de San Miguel y ha ido bien.  El año que viene, pues innovaremos, 
haremos otra cosa diferente, pero la fiesta del deporte no se va a perder, porqué en Junio 
se hacen las miniolimpíadas, vienen entidades, en la feria de San Miguel vienen entidades. 
O sea durante todo el año hacemos actividades deportivas y esta es una más que se hará 
igual que siempre con modificaciones, pero se va a continuar haciendo.   
 
Sr. Olivella: bé, primer hi havia lo del Ramon, que has comentat lo de l’acte d’homenatge 
al Joan Colet.  A veure, a mi no m’agradaria que avui deslluíssim la feina que hem fet. 
Llavors, jo crec que es va fer la proposta el dia del Ple, i tothom hi va estar d’acord.  Jo 
crec que ningú ha volgut tenir protagonisme, aleshores jo crec que, i si ens vam equivocar 
amb alguna cosa, va ser reconèixer-ho per Sant Pere, vam fer un reconeixement al pregó 
encara que no tocava, va venir la vídua, li vàrem dir i ho vam fer saber a la gent que tots 
els grups havíem estat d’acord i llavors, vam quedar el dia que vam fer la posada d’acord a 
la Junta de portaveus,  vam dir que passat l’estiu, posaríem la placa.  Aleshores, ha donat 
la casualitat que hi havia l’inici del teatre amb aquella obra i llavors doncs, era posar una 
placa i no fer res més.  O sigui, el que vam fer aquell dia era posar una placa, que la vam 
posar seguint les mateixes característiques que hi havia al pavelló, a fora, amb un llum i 
una placa. Li vaig comentar a la vídua i li va semblar bé i no vaig pensar que a ningú li 
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semblés malament i llavors, hi havia una placa que en el moment de dir-ho vaig dir que 
l’havíem col·locat en aquell lloc, provisionalment, perquè on la volíem posar la paret queia, 
que és allà on vam posar la fotografia.  En quant a parlaments, no hi havia cap parlament 
previst.  En principi, com alcalde deia quatre coses i la vídua parlava i també donava 
l’agraïment i se’ls lliurava un ram de flors. Llavors, la família em va demanar si podíem 
convidar al Josep Maldonado i els vaig dir que no hi havia cap problema.  El vam trucar, o 
el van trucar, no sé qui ho va fer, jo no ho vaig fer personalment, i va venir i  va dir quatre 
coses.  I també va voler la família que el senyor Josep Mèlich també hi fos i si podia dir 
quatre coses.  El que potser ens va faltar una mica és el protocol que ens vam quedar tots 
una mica allà amb molta gent però per la resta, jo crec que tots vam fer una mica de caliu 
i vam enviar en temps l’acte, perquè estava previst per la setmana anterior i ho vam enviar 
posterior, però a l’acte no hi havia res més que això Ramon.  No es volia fer res diferent.  
L’objectiu va ser aprovar unànimement i aquell dia tots i a la placa no es va posar cap nom 
en concret; va ser tot l’Ajuntament.  
 
Sobre el que ha dit el senyor Bonilla de l’ Schlecker ho tindrem en compte.  T’ agraïm el 
que has fet, investigarem, parlarem amb la policia a veure què es pot fer aquí i en quant a 
la ferralla també, és un problema.   Y la zona comercial de Mas Mel de tota manera jo et 
volia dir sobre això que hem parlat dues vegades amb aquesta zona, abans de l’estiu i fa 
pocs dies.  Abans de l’estiu es buscava una sortida per sortir de la degradació, o quan era 
Rafel? 
 
Sr. Solé: a l’hivern passat. 
 
Sr. Olivella: o sigui, la percepció teva és també la percepció de tothom i de la gent del 
carrer.  Vull dir, és un lloc que no ha revertit al municipi i perquè reverteixi s’ha d’arreglar 
tot, perquè està tot deteriorat. Havíem arribat gairebé a un acord i resulta que els 
representants de les empreses que ho porta una gestoria que no puc dir el nom, però 
encara esperem la resposta avui. I tot el que teníem en marxa per arreglar, perquè quan 
hagués arribat aquesta nova superfície, és el que dius tu, que tens tota la raó, però 
nosaltres això també els ho vàrem dir, que hi hauria una competitivitat, i que aquella zona 
és molt bona, tant digna com una altra  i no ha arribat aquí.  També hem tractat aquesta 
setmana passada amb l’empresa on té els propietaris de tots aquells terrenys que hi ha 
edificis.  També n’hem parlat per veure si podem guanyar el terreny per l’escola 
definitivament. Tot allò ho hem anat treballant.  No sé si em deixo res més.   
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 13:54, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 
 
 


